miq wiajkq ydks wju lr .ksuq
Y%S ,xldfõ f.dú;ek ,dnodhS fkdjk nj miq.sh
ld,h mqrdu mj;sk m%Odk ueisú,a,la' fï
;;a;ajh yuqfõ isÿjkafka f.dùka j.d
lghq;=j,ska l%ñlj bj;a ùuhs' fï ;;a;ajh
f.dùkag mqoa.,slj;a cd;slhla jYfhka
fmdÿfõ;a ydkslr ;;a;ajhla' tksid f.dú;ek
,dNodhS uÜgug m;a lsÍug yels l%ufõohka
.ek wm jv jvd;a ie,ls,su;a úh hq;=hs'
fï w;r mdßfNda.slhska fj;ska o fkdkj;sk
ueisú,a,la
kef.kjd'
ta
lDIsld¾ñl
ksIamdokj, ñ, .Kka ;ukag ord.; fkdyels
;rï by< w.hla .kakd njghs' fï lreK;a
myiqfjka neyer l< fkdyelshs'
f.dúhd iy mdßfNda.slhd hk md¾Yaj folu
tljr ;Dma;su;a l< yels m%fõYhla fiùu wiSre
úh yelshs' tfy;a th tfia fkdl<fyd;a fuu
fomd¾Yajhu m;ajk w;Dma;slr ;;a;ajh rgg
ydkshla úh yelshs'
fï ;;a;ajh ;=< fndfyda fokl= wu;l lrk
lreKla jkafka lDIsld¾ñl ksIamdokj, ñ,
.Kka by< hdug zmiq wiajkq ydksZ fld;rï
ÿrg n,mEula lrkjdo hkakhs' fï .ek j.d
ìug" fjf<|fmd<g f.dia lrk laIKsl
ksÍlaIKhl§ jqj;a meyeÈ,s jkafka miq wiajkq
ydks ie,lsh hq;= ;rï by< w.hla .kakd njhs'
fï ;;a;ajh fya;=fjka f.dúhdg ;u ksIamdok
i|yd idOdrK ñ,la fkd,efnk w;r

mdßfNda.slhdg ;ud ñ,§ .kakd lDIsld¾ñl
ksIamdok i|yd wu;r jehla ±Íug isÿ fjkjd'
ta jf.au fjf<÷ka o ±ä wiSre;djg m;a fjkjd'
fï ;;a;ajh myiqfjka u. yrjd .ekSu miq
wiajkq ydks .ek f.dùka fukau jHdmdßlhska o
ukdj ±kqj;a úh hq;=hs' ta .ek ksjerÈ yd
úoHd;aul ±kqula Tjqka i;= úh hq;=hs'
zf.dúck;dZ iÕrdj fujr ljrfha l;dj
jYfhka miq wiajkq ydks wju lr .ekSu .ek
idlÉPd lrkafka ta i|yd fõÈldjla ks¾udKh
lsÍu fjkqfjkqhs'
fuys§ wm wdh;k úiska i;sm;d isxy," bx.%Sis
yd oñ< NdId udOH ;%s;ajfhkau m%ldYhg m;a
lrk zi;sm;d wdydr øjH újrKsldjZ iqúfYaI
N+ñldjla bgqlrk nj lsj hq;=hs' w;HjYH wdydr
øjH ñ, .Kka iy tys WÉpdjpkhka ms<sn| §m
jHdma; úYaf,aIKhla yd o;a; iuQyhla fï
i;sm;d m%ldYkh ;=< wka;¾.;hs' th Ndú;h
;=<ska
f.dùkag
fukau
jHmdßlhskag;a"
mdßfNda.slhskag;a iqúfYaI jdis /ila w;am;a
lr.; yelshs' ^fï .ek úfYaI ,smshla iÕrdj
;=< m< fjkjd&
wm fuysoS wjOdrKh lrkafka ksis ±kqj;a ùula
u.ska miq wiajkq ydksh wju lr f.k jvd;a
M,odhS wdodhula ,nd .ekSug f.dùka we;=¿
ish¨ md¾Yaj úêu;a mßÈ ±kqj;a lsÍula isÿúh
hq;= njhs' ta i|yd iydh ùug wm wdh;khg
yelshdj we;s njhs'
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l=Uqre bvï wdrlaId
hq;af;a wehs @

lr.;

zzwmg l=Uqfrka ,efnkafka
ù muKla o @ZZ fuh fndfyda
fokl= ;=< ;sìh yels m%Yakhla'
Bg fya;=j jkafka wms fndfyda
úg olskafka l=Uqfrka .kafka
ù muKla ùu ksihs' Bg tyd
.syska l=Uqfrka ;j;a wd¾Ól
jákdlula .ekSula ,xldfõ
fndfyda úg olskak ,efnkafka
keye'
tfy;a cmdkh" Ökh jdf.a
rgj,a j, fï ;;a;ajh fjkia'
ta rgj, ck;dj jf.au
m%;sm;a;s iïmdolhska o l=Uqr
lshkafka n; imhkjdg jvd
jeä fohla ,ndfok iqúfYaI
mßir moaO;shla nj jgyd f.k
;sfnkjd' wo Ökh" cmdkh wdÈ
ù j.d lrk ±jeka; ixj¾ê;
rgj,a f;areï f.k ;sfnk
i;Hhla ;uhs ù j.dj u.ska ñ,

l< fkdyels ±jeka; mßir
jdishla o w;am;a lr .; yels
nj' fï ksid fï rgj,a
j¾;udkh jk úg l=Uqre bvï
ixrlaIs; bvï f,i kï
lsÍug;a" kd.ßl mßirh ;=<
mjd yels iEu ia:dkhlu l=Uqre
ia:dms; lsÍug;a jf.au ù j.dj
i|yd ;ukaf.a ck;dj Wkkaÿ
lsÍug;a ±jeka; jevms<sfj<la
ilia lr ;sfnkjd'
wfma
rfÜ
l=Uqre
bvï
f.dvlr,d f.j,a fodrj,a
yok" jHdmdr mj;ajd f.k hk
wjia:d olsk fldg l=Uqre
hdhj,a j,ska wms ys;kjdg jvd
±jeka; jákdlula mßirhg
tla lrk nj ck;djg jgyd
§u b;d jeo.;a lsh,d ysf;kjd'
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l=Uqre j,ska ,efnk
m%;s,dN fudkjdo @
óg
by;ska
i|yka
l<
wdldrhg kï l=Uqre j,ska wmg
,efnk m%Odk yd Rcq m%;s,dNh
jkafka rgg wjYH n; iemhSu
lsh,d lshkak mq¿jka' Y%S
,dxlslhska nyq;rhlf.a m%Odk
wdydrh n;a ksid fï ;;a;ajh
jvd;a jeo.;a' Bg fya;=j
ck;djg
wjYH
iy,a
m%udKj;aj imhd §ug rgg
fkdyels jqjfyd;a ta i|yd jk
úl,amh jkafka iy,a wdkhkh
lsÍuhs' ta i|yd ±jeka; úfoaY
úksuh m%udKhla jeh fjkjd'
th ,xldj jeks úfoaY úksuh
ysÕ rglg ord.; fkdyelshs'
zziajhxfmdaIs;NdjhZZ
rglg
wdvïnrhla' wNsudkhla' ta
jf.au iqrlaIs;Ndjhl=;a ,nd
fokjd' fï iajhxfmdaIs;Ndjh
isÿjkafka ta rfÜ ck;djf.a
m%Odk wdydrfhka fld;rï
m%udKhla rg ;=< ksmojd
.kafka o @ hk moku u;hs' fï
wkqj ,xldj fï jk úg iy,ska
iajhxfmdaIs; rgla'

yÈis iajNdúl úm;la isÿ
fkdjqKfyd;a ^kshÕ" .xj;=r&
,xldfõ ck;djg jir mqrdu
wjYH n; iemhSug ;rï iy,a
wmg rg ;=<skau ksmojd .ekSug
yels fj,d ;sfnkjd' fï ksid
rg mqrdu ;sfnk fylaghd¾ oi
,laIhlg
wêl
l=Uqre
bvïj,ska
,efnk
Rcq
m%;s,dNh jYfhka ñ,shk 22la
muK jk ck;djg" tla
mqoa.,fhl=g jd¾Islj lsf,da
116la ne.ska iy,a iemhSu ±laúh
yelshs'

N+.; c,h ixrlaIKh
,xldj
ie,flkafka
zjdß
YsIagdpdrhlaZ
jYfhka'
ta
lshkafka jej" od.en iy .u
;uhs wfma YsIagdpdrfha moku
jkafka' jej iu. Rcqj
iïnkaO fjkafka zfl;Z ke;s
kï l=Uqr'
,xldj ie,flkafka c,fhka
ix;Dma; rgla úÈyghs' ta
lshkafka
,xldjg
wjYH
m%udKhg;a jeäfhka iajNdúl
ñßÈh c,h ;sfnkjd' ta;a th
rg mqrdu" j¾Ih mqrdu taldldrj

,efnkafka keye' ,xldfõ b;d
meyeÈ,sju f;;a w;rueÈ yd
úh<s l,dm lsh,d foaY.=Ksl
l,dm fí§ula ;sfnkjd' ta
jf.au j¾Idm;k R;= j,;a
meyeÈ,s úIu;d ;sfnkjd' fï
ksid j¾Idj u.ska ,efnk c,h
jf.au N+.; c,h;a iqrlaIs;j
Ndú; lsÍfï wNsfhda.hla rg
yuqfõ ;sfnkjd' wkd.;fha§
fuh zzN+.; c, ixrlaIKhZZ
f,i Ndú; úh yelshs'
,xldj ¥m;a rdcHla ksid rg
jgd msysá uqyqo u.ska wNHka;r
c,h jykhg isÿjk n,mEu;a
m%n,hs' ta ksid N+.; c,h yd
uqyqÿ c,h w;r mej;sh hq;=
iu;=,s;Ndjh;a wdrlaId lr.;
hq;=hs' Bg fya;=j jkafka N+.;
c,h ksis mßÈ fmdaIKh
fkdùfuka ±jeka; mßir ydks
fuka u kshx ;;a;ajhka o we;s
ùug bv ;sîuhs'
fï ;;a;ajfha§ l=Uqre u.ska
ksy~" tfy;a ±jeka; fufyhla
bgq lrkjd' th ;=ka wdldrhlg
isÿjk njhs y÷kd f.k
;sfnkafka'

zz,xldj ¥m;a
rdcHla ksid rg jgd
msysá uqyqo u.ska
wNHka;r c,h
jykhg isÿjk
n,mEu;a m%n,hs' ta
ksid N+.; c,h yd
uqyqÿ c,h w;r
mej;sh hq;=
iu;=,s;Ndjh;a
wdrlaId lr.;
hq;=hs' Bg fya;=j
jkafka N+.; c,h
ksis mßÈ fmdaIKh
fkdùfuka ±jeka;
mßir ydks fuka u
kshx ;;a;ajhka o
we;s ùug bv ;sîuhsZZ
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

[Date]

4

1. ie,lsh hq;= msßisÿ c,
m%udKhla .eUqre yd
fkd.eUqre N+.; c,hg
tla lsÍu yd ta u.ska
N+.;
c,
ia:rj,
m%udKj;a c, mSvkhla
mj;ajd .ekSu'
2. N+.; c, uÜgu by<ska
mj;ajd .ekSu u.ska <sx
c,h
fukau
wjg
.yfld< i|yd wjYH
c,h iemhSu'
3. wjg
mßirfha
;djld,sl N+.; c,
uÜula mj;ajd .ekSu
;=<ska c, ldkaÿ <sx iy
wfkl=;a
.yfld<
fmdaIKh lsÍu'
fuys§ wm wjOdkhg .; hq;=
lreK jkafka" N+.; c,h
m%udKj;a f,i fmdaIKh ùu
;=<ska
È.=
ld,Sk
kshx
;;a;ajhkag uqyqK§fï yelshdj
;yjqre fjkjd fukau uqyqÿ
c,h fmdf<dj ;=<ska f.dvìug
.,d tau je<elaùu o md,kh
lsÍu o l< yels njhs' tfukau
ckdlS¾K m%foaYj, uyck
mßfNdackh i|yd N=.; c,h
m%fhdackhg .ekSu ksid we;s
jk c, mSvkfha ysvei msrùug
l=Uqre b;d id¾:l mshjrla jk
w;r uqyqÿnv m%foaYj, l<mq
wi, mjd ù j.d lsÍfuka msßisÿ
N+.; c,h iys; N+ñhla
ks¾udKh lr.; yelshs'

wjg mßirh isis,aj
;nd .ekSu
l=Uqrla wi, mj;sk isis,a iqjh
Tn;a ú| we;sjdg ielhla keye'
fuh;a l=Uqre u.ska ,ndfok
;j;a ksy~ fiajhla' ù j.dj
ksid l%u follska wjg mßirh
isis,aj ;nd .ekSug yelshdj
,efnk nj fidhd f.k
;sfnkjd' ta wkqj l=Uqre ;=<ska
isÿjk W;aiafõok jdIamSlrKh
u.ska wjg mßirhg msgjk c,
jdIam ksid;a" ysre t<sfhys

wka;¾.;
wys;lr
lsrK
^úlsrK& ù Ydlh u.ska
wjfYdaIKh lsÍu ksid;a l=Uqre
wjg mßirfha fujeks isis,ila
we;s fjkjd'

I.

.x j;=r md,kh

II.

.xj;=r .,kafka l=Uqre bvï
u;ska nj Tn fndfyda úg ±l
we;s' l=Uqre f.dvl< úg
.xj;=re úm;a nyq, jk nj;a
Tn ±l we;s' fï ;;a;ajh yuqfõ
.x j;=r md,kh lsÍfï wmQ¾j
yelshdjla l=Uqre j,g ;sfnkjd'
y÷kd f.k we;s wdldrhg
.xj;=r f,i idudkHfhka
y÷kd
.kakd
whym;a
;;a;ajhka l%u lsysmhlg isÿúh
yelshs'
I.
II.
III.

.xÕdfõ c, uÜgu
by< hdu
N+ñfha u;=msg c, .e,au
jeäùu
c,h me;=reï m%foaY
fyda c,dmjyk we<j,a
wjysr ùu

fuu ;;a;ajhka yuqfõ .xj;=r
md,kh lsÍug l=Ur
q e u.ska
isÿjk fiajh fufia ±laúh
yelshs'

III.

u;=msg c,h .,d hk
fõ.h md,kh fldg
c,h .,d hk ld,h
jeä lsÍu u.ska c,
.e,au wju lsÍu
iaÓr yd ;djld,slj
c,h
r|jd
.ekSu
ndOdjlska f;drj isÿ
lsÍu'
c,h
me;sÍug
m%udKjla bvla ,nd§u'

fï ;=ka wdldrfhka u l=Uqre
bvï úkdYldÍ .xj;=r md,kh
lsÍug Wmldr lrkjd'

mdxY= ixrlaIKh
mdxY= Ldokh ,xldj ld,hla
mqrd uqyqK fok nrm;<
mdßißl .eg¨jla' lDIsl¾uh
i|yd jvd;a jeo.;a jkafka
u;=msg we;s ldnksl øjH nyq,"
jeämqr c,h r|jd .; yels
idrj;a mil=hs' tfy;a mdxY=
Ldokh u.ska fï ;;a;ajh
iïmQ¾Kfhkau wysñ lrñka mi
ksire lrkjd'
mdxY= Ldokhg n,mdk m%Odk
idOl y÷kd .ekSu u.ska l=Uqre
bvï mdxY= ixrlaIKhg olajk
odhl;ajh ukdj jgyd .;
yelshs'

.xj;=r
.,kafka
l=Uqre bvï
u;ska nj Tn
fndfyda úg
±l we;s'
l=Uqre
f.dvl< úg
.xj;=re úm;a
nyq, jk
nj;a Tn ±l
we;s' fï
;;a;ajh
yuqfõ .x
j;=r md,kh
lsÍfï wmQ¾j
yelshdjla
l=Uqre j,g
;sfnkjd'
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I.

II.
III.

jeä wdk;shlska hq;a
ìï ksrdjrKh lsÍu f;a" rn¾ l=re÷ yd
t<j¿ j.djka i|yd
jeä fõ.hlska u;=msg
c,h .,d f.k hdu
fmdf<dj
u;=msg
wdikakfha
jeä
fõ.hlska iq<x yeóu'

fï ;=ka wdldrfhau ;;a;ajhka
l=Uqre bvï u.ska md,kh lrkq
,nkjd' th mdxY= ixrlaIKfha§
b;du;a id¾:l l%ufõohla'

l÷lrfha kdh hdï
md,kh lsÍu
,xldfõ l÷lrh kdh hdfï ±ä
wjodkulg ,laj ;sfnkjd' fï
i|yd m%Odk;u fya;=j fj,d
;sfnkafka l÷lrfha msysá jeä
wdk;shla
iys;
N+ñh
lDIsld¾ñl lghq;= i|yd fhdod
.ekSuhs' fï wdldrfhka jeis
c,hg ksrdjrKh jk N+ñh
úYd, jYfhka mdxY= Ldokhg
,la fjkjd' ta jf.au jeis
iufha§ jeä c, m%udKhla mig
Wrd .ekSu ksid zwdk;s ì|
jeàïZ j,ska wdrïN ù we<

ud¾." .xÕd fukau c,dY j,g
tla ùfuka tajdfha Odß;dj
ie,lsh hq;= f,i wvq fjkjd'
fï ;;a;ajh my< ksïkj, c,
ysÕhla fukau c, .e,Sï o we;s
ùug fya;= úh yelshs'
fï wjodkï ;;a;ajhg jvd;a
id¾:l úi÷u jkafka fujeks
wdk;s ìïj, fy,au¿ l%uhg ù
j.d lsÍu nj y÷kd f.k
;sfnkjd' tfia lsÍu u.ska mdxY=
c, ldkaÿj md,kh ù mdxY= ì|
jeàï md,kh fldg nEjqï iys;
N+ñh wdrlaId lr.; yelshs'

wjg jd;h msßisÿ lsÍu
wm wid ;sfnkafka wm wjg
jd;h msßisÿ lrkafka .iaje,a
lsh,d' ta jf.au jkdka;r
lsh,d' tfy;a jkdka;rj,g
jf.au ù j.djg;a Co2, No2,
So2 wd§ jd;fha wys;lr jdhq
wjfYdaIKh lrñka jd;h
msßisÿ
lsÍfï
yelshdjla
;sfnkjd' wmsßisÿ jd;h nyq,
kd.ßl m%foaYj, ù j.d lsÍu
u.ska fï ;;a;ajfha Wmßu
jdish ,nd.; yelshs'

c,h msßisÿ lsÍu
óg ld,hlg fmr kï l=Uqf¾
j;=r îug mjd iqÿiq ;;a;ajfha
;snqKd' ta;a j¾;udkh jk úg
úúO ridhksl øjH
nyq,
jYfhka ñY%ùu ksid l=Uqre
wdY%s; c,h b;du wmsßisÿhs'
tfy;a ù j.d l< l=Uqre bvï
i|yd imhk c,h ldnksl øjH
j,ska wmú;% ù ;snqK;a tu øjH
bj;a fldg msßisÿ lsÍfï
yelshdjla l=Uqre bvïj,g
;sfnk
nj
y÷kd
f.k
;sfnkjd' ta wkqj tu ldnksl
øjH mig wjfYdaIKh lr
.ekSfuka" tu øjH Ydl u.ska
^f.dhï& wjfYdaIKh lr .ekSu
u.ska iy laIqøÔùka u.ska
úfhdackh fldg khsgc
% ka bj;a
lr c,h msßisÿ lsÍfï yelshdj
ù j.d l< l=Uqrej,g ;sfnkjd'

ldnksl øjH úfhdackh
u.ska mi idrj;a lsÍu
ù j.d lrk l=Uqre bvïj,
laIqøÔùka nyq, ùu iajNdúl
;;a;ajhla' mig tla jk wmøjH
yd Ydl fldgia Ydlhg
wjfYdaIKh l< yels jk mßÈ
úfhdackh lsÍfï yelshdjla
fuu laIqø Ôùkag ;sfnkjd' fï
ksid khsgc
% ka" fmdiamria wd§
Ydlhg wjYH ridhksl wuqøjH
iemfhk w;ru m%;spl%slrKh
u.ska idrj;a u;=msg mila
ks¾udKh lsÍug o fï l%shdj,sh
fya;= fjkjd'

ffcj mod¾: ksmoùu

fï wjodkï ;;a;ajhg jvd;a id¾:l úi÷u jkafka fujeks
wdk;s ìïj, fy,au¿ l%uhg ù j.d lsÍu nj y÷kd f.k
;sfnkjd' tfia lsÍu u.ska mdxY= c, ldkaÿj md,kh ù mdxY=
ì| jeàï md,kh fldg nEjqï iys; N+ñh wdrlaId lr.;
yelshs'
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

l=Uqre bvï j,ska iy,a j,g
wu;rj msÿre jeks ±jeka;
ffcj
mod¾:
m%udKhla
ksIamdokh lrkjd' fï msÿre
ldnksl
fmdfydrla
f,i"
ìïu,a wdÈ j.djkag fiau
lvodis ksIamdokh i|yd o
fhdod.; yelshs'
wms by;ska i|yka lf<a ù j.dj
u.ska Rcqj ,efnk m%fhdack
[Date]
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lsysmhla' tfukau ñ, l<
fkdyels ;j;a jákdlï /ila
o wmg ù j.dj u.ska ysñ
fjkjd'

iduQysl l%shdldrlï
j¾Okh lsÍu
ù j.dj uE;la jk f;lau
iïmQ¾Kfhkau
iduQysl
l%shdj,shla' l=Uqre flàfï isg
w¨;a iy,a ux.,H olajd iuia;
l%shdj,sh mqrdu fï iduQysl;ajh
;snqKd' w;a;ï l%uh fï i|yd
m%lg
ksoiqkla'
fï
l%u
fõ.fhka
wNdjhg
hk
j¾;udkfha
mjd
ld,
igyklg wkqj j.d lghq;=
lsÍu" c,h iudldr f,i fnod
.ekSu" l=Uqre wdrlaId lsÍu"
iduQysl l%shdldrlï jYfhka
isÿfjkjd' fuu.ska m%cdj w;r
wka;¾ iïnkaO;d Yla;su;a
fjkjd'

udkisl wd;;sh ÿr,k
iqkaor o¾Ykhla ùu
fyd¢ka meiqKq f.dhula ;rï
;j;a iqkaor o¾Ykhla f,dalfha
keye' l=Uqrla ±lSu mjd ukig
iykhla'
fï
ksid
wm
fkd±kqj;aj l=Uqr wmg udkisl
iykhla ,nd fokjd' fïl ñ,
l< fkdyelshs'

l=Uqre bvï .ek
;j ÿrg;a
wm by; i|yka lf<a l=Uqre
bvï j,ska ,efnk Rcq yd jl%
m%;s,dN .ekhs' fï w;r Tnf.a
wjodkh fhduq l< hq;= ;j;a
lreKq lsysmhla ;sfnkjd' ta
;uhs
l=Uqre
lshkafka
zfkd.eUqre f;;a ìulaZ lshk
ldrKh' f;;a ìï ms<sn|
ks¾jpkh hgf;a by< ffcj
úúO;ajhlska hq;a yd mßir
jYfhka ixfõ§ fkd.eUqre
f;;a ìula f,i l=Uqre bvï
y÷kd f.k ;sfnkjd' ta wkqj
f;;a ìï ixrlaIK mk; u.ska

l=Uqre bvï ixrlaIs; bvï f,i
y÷kajd
§
;sfnkjd'
j¾;udkfha ishhg 20lg;a jvd
wvq jkdka;r m%;sY;hla we;s
rgla jYfhka ishhg 10lg
wêl N+ñ m%udKhla wdjrKh
lrk l=Uqre bvï wdrlaId lr
.ekSu b;d jeo.;a' f,dalfha
±jeka;u ld¾ñl rgla f,i
ie,flk cmdkfha ixrlaIs;
bvï f,i y÷kdf.k ;sfnk
jkdka;r yd l=Uqre bvï
m%udKh trg N+ñfhka ishhg
80la'

l=Uqre bvï f.dvke.s,s
;ekSug iqÿiq keye
wo fndfyda fofkla lshk
l;djla ;uhs f;;a l,dmfha"
úfYaIfhka f;;a l,dmfha
kd.ßl m%foaY wdY%s; l=Uqre bvï
jvd;a jeä wd¾Ól jákdlula
we;s foaj,a i|yd fhdod.; hq;=
nj' ta lshkafka f.dvke.s,s
bÈlsÍu wdÈ lghq;= i|ydhs'
tfy;a fï jk úg y÷kd f.k
we;s wdldrhg l=Uqre bvï
f.dvke.s,s bÈlsÍu i|yd iqÿiq
keye' ta my; i|yka fya;=
ksid'
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fndfyda l=Uqre bvïj,
mj;sk
zfld<±,a,Z
ke;skï
zmSÜZ
mi
f.dvke.s,s
bÈlsÍu
i|yd fuf;la y÷kd
.;a
ÿ¾j,u
mia
j¾.hhs' fuu mfia
f.dvke.ss,s
bÈl<fyd;a tajd yÈis
yd §¾> ld,Sk .s,d
neiSï j,g ,laùug
jeä bvla ;sfnkjd'
l=Uqre bvïj, N+.; c,
uÜgu
fmdf<dj
wdikakfha mej;Su'
ÿ¾j,
c,jykhla
mej;Su ksid jeä c,h
bj;a lsÍug wiSre ùu'
yÈis
.xj;=re
;;a;ajhkag
,laùfï
jeä wjodkula mej;Su'

fï f;dr;=re lshùfuka miq Tn
is;kafka l=ulao @ l=Uqre bvï
f.dv lruqo @ tajd mK jdf.a
/l .ksuqo @
zzmerl=ï hq.hla kej;;a Z kñka
m%ldYhg m;aj ;snQ f.dúck fiajd
fomd¾;fïka;=fõ m%ldYkhla weiqßKs'

ilia lf<a
;=Id,a ú;dkf.a
[Date]
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miq.sh wv ishjfiys f,da

mqrd me;sr .sh ridhksl
f.dú;ekg kej;Sfï ;s;
;eîug ±ka f,dal kdhlfhda
;Skaÿ f.k yudrh' tu
yud.sh úi ridhk l=Kdgqj
u.ska uq¿ uy;a Ôj f,dalhu
±fjkakg úh' f.dú ìï úkdY
jQ w;r f.dúfhda jl=.vq
frda.hg f.dÿre jQy'
mdßfNda.slfhda ms<sld" wlaud"
yDo wdÈ frda.j,g ì,s jQy'
f,dalfha kj lDIs ridhk
m%jK;dj wkqj hñka jir
;=kla we;=<; wfma rg;a
ridhksl Wjÿfrka uqojd .ekSu
i|yd rch zji úi ke;s rgla Z
kñka oi jeoEreï jevms<sfj<la
l%shd;aul lrñka ;sfí' ta
iu.ska wdydr ksIamdokfha §
wmf.a j.djka Wfoid ji
úfika f;dr fmdfydr yd
ms<sfndaO
kdYl
Ndú;fha
jeo.;au ms<sn|j u;jdohla o
iudch ;=< ìys ù we;' ta
fjkqfjka wmf.a uq;=ka ñ;a;ka

f.dú;ekg
ñ;=re ;=re
f.dú ìï fmdaIKh lsÍug iy
m<sfndaOlhska
md,khg
fhdod.;a .iaje,a
frdamKh
lsÍu wo ojfia wksjd¾hfhka
l< hq;= ld¾hNdrhls'
tu wruqK bgqlr .ekSu Wfoid
ji úi ke;s f.dú;ek
fmdaIKh lsÍu i|yd bjy,a jk
Ydl j¾. w;ßka nyqúO
m%fhdack iys; z.a,sßiSähdZ zóZ
zzj,a iQßhldka;ZZ iy zz fnfy;a
t~re Z j.d lsÍug uQ,sl
jevms<sfj<la rch úiska cd;sl
uÜgñka l%shd;aul lsÍug mshjr
f.k we;'

f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

f,dalfha kj lDIs ridhk
m%jK;dj wkqj hñka jir
;=kla we;=<; wfma rg;a
ridhksl Wjÿfrka uqojd
.ekSu i|yd rch zji úi
ke;s rgla Z kñka oi
jeoEreï jevms<sfj<la
l%shd;aul lrñka ;sfí' ta
iu.ska wdydr ksIamdokfha
§ wmf.a j.djka Wfoid
ji úfika f;dr fmdfydr
yd ms<sfndaO kdYl
Ndú;fha jeo.;au ms<sn|j
u;jdohla o iudch ;=<
ìys ù we;
[Date]
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fmdfydr lïy,la .a,sßiSähd
ji úi ke;s f.dú;ekla i|yd
wksjd¾h fldkafoaishla jkafka
ridksl
fmdfydr
Ndú;h
fjkqjg iajNdúl fmdfydr
Ndú;h m%p,s; lsÍuhs' ta i|yd
jk b;d jeo.;a iajNdúl
fmdfydr uQ,dYhla jYfhka
z.a,sßiSähdZ fyj;a .sksiSßhd
ie,lsh yelsh'
.a,sßiSähd hk bx.%Sis jpkh
fjkqjg rfÜ úúO m<d;aj,
;j;a jpk /ila Ndú; lrkq
±lsh yelsh' kkaÑ" ,dvmamd"
jegysß" jegudr" ul=,;Z ta w;r
nyq,j Ndú; jk kï jYfhka
ie,lsh yelsh'
.sksiSßhd myiqfjka j.d l<
yels rks, Ydlhla jYfhka
ie,fla' fikaá ógr 7-12 w;r
jg m%udKhla iys;" wä 2'5-3'0
w;r Wi o~q len,s u.ska fuu
Ydlh me< lr.; yels w;r
oKafâ fl<jr uqjy;a msyshlska
we,hg lmd fyd¢ka mfiys
isgqùu fuys§ jeo.;a fõ'

ji úi ke;s f.dú;ekla i|yd wksjd¾h fldkafoaishla
jkafka ridksl fmdfydr Ndú;h fjkqjg iajNdúl
fmdfydr Ndú;h m%p,s; lsÍuhs' ta i|yd jk b;d jeo.;a
iajNdúl fmdfydr uQ,dYhla jYfhka z.a,sßiSähdZ fyj;a
.sksiSßhd ie,lsh yelsh'

j,a iQßhldka;

j,a iQßhldka;

.sksiSßhd Ydlh jd;fha we;s
khsg%cka f.dúìug ,nd fok
lïy,la n÷h' wlalrhl j.d
ìulg fmdfydr ,nd .ekSu
i|yd .sksiSßhd .ia 200 la muK
m%udKj;a fõ'

Ndú;h
l=Uqr iS iEug fmr .sksiSßhd
<má o¿ iys; fld< lmd
l=Uqrg fh§fuka l=Uqf¾ mi ire
jk w;r .sksiSßhd Ydl idr
Èhr
fmdfydrla
f,i;a"
fldñfmdaiaÜ fmdfydr f,i;a
wfkl=;a j.djka i|yd fhÈh
yelsh'
fufia
fld<
Ndú;hg
.ekSfuka b;sß jk .sksiSßhd
o~q ^ or & úÿ,sh ksmoùu i|yd
or jYfhka wf,ú lsÍu u.ska
wu;r wdodhula Wmhd .ekSug
wjia:dj o Wod fõ'

j,a iQßhldka;
,xldfõ fndfyda m<d;aj, nyq,
jYfhka j,a iQßhldka; Ydlh
±lsh yelsh' o~q u.ska myiqfjka
fndajk fuu Ydlfha foay nßka
ishhg 5'9 la fmdagEishï fõ'
j,a iQßhldka; Ydlfha u,a
msmSug fmr fld< w;= lmd
j.djg fhÈh yelsh' l=Uqre
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

wlalrla i|yd fyd¢ka jevqKq
.ia 200 l <má fld< yd o~q
j.dfõ uq,a yShg fmr l=Uqrg
fhÈh hq;=h' tu.ska mi
fmdaIKh jk w;r mfia jhkh
ÈhqKq fõ' mdxY= Ôù .ykh
j¾Okh fõ' j,a iQßhldka;
Ydlh u.ska uyd fmdaIl
jYfhka ie,flk khsg%cka"
fmdgEishï
yd
fmdiamria
fukau laIqø fmdaIl iemhSu o
isÿfõ'
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ó .i

ó .i

o fhdod f.k we;' fldfydU
weg fukau m;% hqI o lDñ
md,khg
fhdod
.efka'
fldfydU
weg
mqkaklal=
iE§fï§ fhdod .kakd w;r
fldfydU mia mx.=j foaYh
S
fjolfï§ nyq, jYfhka fhdod
.efka' weg u.ska me< ,nd .;
yels
fnda.hla
jYfhka
fldfydU ie,fla'

fnfy;a tf~re
,xldfõ fndfyda m%foaYj,
ld,hla mqrd jeg fnda.hla f,i
frdamKh l< fnfy;a tf~re
.i j¾;udkh jk úg by<
wd¾Ól jákdlula we;s Ydlhla
jYfhka lS¾;shla Èkdf.k
we;'
j¾;udkfha§ wd¾Ól
fnda.hla f,i j.d lrk
fnfy;a
tf~re
u.ska
ksIaidrKh lrk f;,a by<
wd¾Ól jákdlula ysñlr .kS'
.eñ Èúh yd b;d ióm Ydlhla
jYfhka ó .i ye¢kaúh yelsh'
ó weg u.ska ,nd.;a f;,a
N+ñf;,a
Ndú;hg
fmr
wdf,dalh ,nd .ekSu i|yd
.eñhka úiska nyq, jYfhka
Ndú;hg .;af;ah'
tfukau foaYh
S fjolu i|yd o
ó .i wdY%s; mia mx.=j"
úfYaIfhka f;,a Ndú;hg
.;af;ah' ó .i l=Uqre wdYs%;j
j.d lsÍu i|yd iqÿiq .ila
jYfhka
mqrdKfha
isg
ie,l=fKah' .eñhkag wkqj
l=Uqre wlalrhl wju jYfhka
tla ó .ila fyda mej;sh hq;=h'
ó .fia m;%" u,a" f.ä fukau
uq,a o l=Uqr ire lrk w;r ó
.ig wdl¾IKh jk jjq,kaf.a
jiqre
o
l=Uqrg
w;sf¾l
fmdaIKhla tla lrhs' fuys§
±lsh yels ;j;a úfYaI;ajhla
jkafka ó u,a i|yd úYd,
jYfhka wdl¾IKh jk ó
ueiaika yd nUrekaf.a kdoh
ióm jgmsgdfõ m<sfndaOlhska
m<jd yeÍug iu;a ùuhs' weg
u.ska ó .i jHdma; fõ'

fldfydU .i
fldfydU .i foaYSh fjolu
fukau lDIs l¾uh yd Rcqj
iïnkaO
Ydlhla
jYfhka
ie,ls yelsh'
z.fï
fjo
f.orZ
hk
úreodj,sh ,;a fldfydU .i
T!IOhlg wu;rj mqrdKfha
isg m<sfndaO kdYlhla jYfhka
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

tfukau Ôj bkaOk jákdlula
we;s fnda.hla jYfhka o
fnfy;a tf~re ie,fla' f;,a
ksmo jQ miq bj;a lrk
mqkaklal= ldnksl fmdfydr
ksIamdokfha§
wuqøjHhla
jYfhka Ndú; flf¾'
weg
u.ska fuys me< fndalr .;
yelsh•
zzwdydr ksIamdok cd;sl jevigykZZ úiska
m%ldYhg m;a l< zire wiajekakla i|yd
ñ;=re ;=re Z w;am;%sldj weiqßka iïmdokh
lrk ,È'
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දින දක්වා චීන කෘෂිකර්ම
අමාත්ාාංශය මඟ ම් බී ිං ාං ර ව
සාංවිධානඟ කළ Seminar On
Management and
Conservation of
Agricultural Heritage Sites
for Countries along the belt
and road in 2017 සමුළුවට
සම්බබීධ වී එහිදී සිදු කළ
අධඟන ාාිකකා ම් බී දද
අත්දැකීම් ඇසුිකබී යමම ලිපිඟ
සම්පාදිත්ඟ.

සාංවර්ධනඟ

යවමිබී පවතින
ටක් නමුත් ආර්ථික වශය මයඟබී
ඉහළ ත්දඟකට ශීඝ්රයඟබී මමබී
කළ
ටක්
වන
චීනයඟහි
කෘෂිකාර්මික ක්යෂේත්රඟට අදාළ
අත්දැකීම් ශ්රී දාාංකීඟ යමිවි
ජනත්ාව යවත් ඉදිිකපත් කිරීම යමම
ලිපියඟහි මුඛ් ප මාර්යඟි.
චීන වැසිඟබී වනාහි කඩිස
ජාතිඟකි. ඒ නිසාම ඔවුබී
කෘෂිකාර්මික ටවල් යරේණිගතමත්
කිරීයම් දී මුල් ත්ැනට පත් වී ඇත්.
යදෝක
ආහා
අර්බුදඟටත්
දිකද්රත්ාවඟටත් මබීදයපෝෂයඟටත්
පිළිඟම් යසිඟා ඟන මමයබී දී
ඔවුබී යසිඟා මබීනා ක්රමයදදඟබී
වඩාත් කායදෝචිත් යද. එවැනි
සාංවර්ධන ක්රයමෝපාඟක් යදස වී
සහ මත්ස වමාව Rice-Fish
Culture ) එක්ව සිදු කිරීයම් ක්රමඟ
හඳුනා මත් හැකි අත් එඟ සිදු ක
ඇත්යත්
සම්ප්රදාික
කෘෂිකර්මාබීත්ඟට කිසිඳු හානිඟක්
යනික මිනි.
වී සහ මත්ස වමාව ඟර  වී
යබෝමඟ සමඟ ඒකාබද්ධව විකල්ප
ආදාඟමක්
යදස
කුඹුරුවද
මත්සඟබී වමා කිරීමි. යමහි දී
යමිවීබී කාණු පද්ධතිඟත් ඇළ
පද්ධතිඟත් හිත්ාමත්ා නිර්මායඟ
ක මාළු වමා ක න අත් යපිදුයද
ස්වභාවිකව මාංවතු ක් ඇති වූ විට

ù iy
u;aiH
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වී සහ මත්ස වමාව
ඟර  වී යබෝමඟ
සමඟ ඒකාබද්ධව
විකල්ප ආදාඟමක්
යදස කුඹුරුවද
මත්සඟබී වමා
කිරීමි. යමහි දී
යමිවීබී කාණු
පද්ධතිඟත් ඇළ
පද්ධතිඟත් හිත්ාමත්ා
නිර්මායඟ ක මාළු
වමා ක න අත්
යපිදුයද ස්වභාවිකව
මාංවතු ක් ඇති වූ විට
මත්සඟබී
කුඹුරුවදට යඟිමු
කිරීම සිදුක ි
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මත්සඟබී කුඹුරුවදට
කිරීම සිදුක ි.

යඟිමු

කෘෂිකාර්මික ක්යෂේත්රයේ යඟයදන
යබියහෝ යදනා යම් පිළිබඳව
දැර වත් වුවද නැවත් නැවත් ඒ
පිළිබඳ
අධඟනඟ
කිරීම
මයදෂයඟ කිරීම ඉත්ා වැදමත්ඟ.
එක්සත් ජාතීබීයේ ආහා හා
කෘෂිකාර්මික සාංවිධානඟත් (FAO)
චීන ජඟත් එකතු වී ආ ම්භ කළ
යමෝලීඟ
වශය මයඟබී
වැදමත්
කෘෂිකාර්මික උරුම සාංවිධානඟ
Globally Important Agricultural
Heritage Systems- GIAHS) ම් බී
හඳුනා මත් යදෝක උරුම කෘෂි
ප්රයද්ශය මඟක් යදස කිබීේ්රිඟ්බී
(Qingtian)
ප්රාබීත්යේ
යදිබීේසිඟ්බීේ Longxian) මම
2005 වර්ෂයේදී නම් ක න දදී.
යමහි යහක්ටඟා
460ක භූමි
ප්රයද්ශය මඟක වී සහ මත්ස වමාව සිදු
ක ඇත්.
වී වමා බිම්වද මත්ස වමා කිරීම
සම්බබීධයඟබී ආසිඟාතික ටවද
දීර්ඝ ඉතිහාසඟක් ඇති බව
පත්යපිත් පිකශීදනඟ කිරීයමබී
යහළියද.

චීනයේ ද මීට අවුරුදු යදදහසකට
යප හැබී ාජ වාංශය මඟ විසිබී Han
Dynasty) කද භාවිත්ා වූ මැටි
පිඟානක් හමු වී ඇති අත් එහි
මාළුබී පිනා කුඹුරු අත් ට ඟන
දර්ශය මනඟක් යකිටා තිිංම පු ා විදා
සාක්ෂිවදට අර ව ඒ පිළිබඳව
මනාව
ත්හවුරු
යකය න
සාක්ෂිඟකි'
යදිබීේසිඟ්බී
Longxian)
වැසිඟබී ප ම්ප ා මයනාවක්
තිස්යසේ යමම වී සහ මත්ස
සම්ප්රදාඟ සාර්යකව පවත්වා යමන
ආ අත් ඔවුබී එම් බී යහිඳ
ආදාඟමක් දබා යමන ඇත්. යමම
ක්රමඟ තුළ කෘමිනාශය මක, පළියබෝධ
නාශය මක, යපිහා ආදිඟ යඟදීමට
අවශය ම වබීයබී නැත්. මබීද ඟත්
මත්සඟබී විසිබී වල් පැළ්ටි හා
කෘමීබී ආහා ඟට මබීනා අත් වී
මසට යහිඳ යපෝෂයඟක් දබා මත්
හැක. එයසේම මසුබී යමිඟම් අත්
පීනා ඟනවිට පස බුරුල් වන වා
යසේම ජදඟට ඔක්සිජබී සැපයේ.
අයනෝන වශය මයඟබී වී සහ මසුබී
අත්
සම්බබීධත්ාවඟ
යදපාර්ශය මවයේම
වර්ධනඟට
රුකුදක් වී ඇත්.

චීන වී සහ මත්ස වමා සාංස්කෘතිඟ
පවතින යදෝක ආර්ථික වර්ධනඟත්
නාමරීක යඟ හා නවීන කෘෂි
ත්ාක්ෂය
ක්රමයදදඟබී
නිසා
යබියහෝ බාධකවදට මුහුය දීමට
සිදු වී ඇත්. ත්වද යදිබීේ සිඟ්බීේ
වැසිඟබී වියද්ශය මමත් වීම යහේතුයවබී
යමම සම්ප්රදාඟ පවත්වා යමන
ඟාමට අසීරු ත්ත්ත්වඟක් උදා වී
තියේ. යමිවුබීයේ ප්රධාන ආදාඟම්
මාර්මඟ
වියද්ශය ම
රැකිඟායවබී
දැයබන ආදාඟම වන අත් ත්රුය
රමිකඟබීයේ අුවව යමම සම්ප්රදාඟ
පවත්වා යමන ඟාමට යබියහෝ යසේ
බාධාවක් වී ඇත්.

වී සහ මත්ස
සාංස්කෘතියේ වාසි හා
අවාසි කිහිපඟක්
වාසි
1. ප්රධාන යබෝම අස්වැබීනට
අමත් ව
යවනත්
ආදාඟමක් දබා මැනීමට
හැකි වීම
2. වී වමාවබීට හානික
කෘමිබී පාදනඟ කිරීමට
හැකි වීම
3. වී යබෝමඟ විනාශය ම වීයම්
අවධානඟ අුව කිරීම
4. වල් පැළ්ටි පාදනඟ
කිරීමට හැකි වීම
එයසේ යපෝෂ යකිටස් මාළුබී
කැදතීම වී යබෝමඟට ඉත්ාමත්
උපකාරී වන අත් අස්වැබීන වැඩි
කිරීමට ද උපකාරී යද.
GIAHS සාංවිධානඟ ආ ම්භ කළ
ශය මක්තිමත් කළ වී සහ මත්ස
සාංස්කෘතිඟ
යදිබීේසිඟ්බීේ
වැසිඟබී
ආර්ථික
වශය මයඟබී ශය මක්තිමත් කිරීමට හැකි
විඟ. වී වමායවබී මත් කළ මාළු
මිද කියදෝවකට යුවාබී 16 සිට 30
දක්වා ඉහළ ගිඟ අත් වී මිද
සම්ප්රදාික වි මිදට වඩා 60%ක්
2005 සිට ඉහළ ගිඟ බව වාර්ත්ා යද.
යදිබීේසිඟ්බීේ මම්මානඟ තුළ
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වියද්ශිකඟබී හට නවාත්ැබී සඳහා
ස්යාන තුනක් එහි වැසිඟබී විසිබී
පවත්වා යමන ඟි. ඒවා Long
Yuan Mountain Villa’ කඳු මුදුබී
ප්රයද්ශය මඟක ද ‘Nonjjiale’ මම
මධයේද Yujale මමට ඇතුළු
වන ස්යානඟට ආසබීනව පිහිටා
ඇත්. යමම පිළිමැනීම් ශය මාදා
සාර්යකව පවත්වා යමන ආ නිසා
වස කට 200,000 RMB ආදාඟමක්
දබා මැනීමට යදිබීේසිඟ්බීේ
වැසිඟබීට හැකි වීම අමඟ කළ යුතු
කරුයකි.
අවාසි
1. කෘමිනාශය මක යඟදීම සීමා
කිරීමට සිදු වීම
2. ත්නිව වී වමා ක න
ප්රමායඟට වඩා වැඩියඟබී
ජදඟ අවශය ම වීම
3. කාණු කැණීම් තුළිබී
ජදඟ බැසීයම් මැටලු මතු
කිරීම
4. ජදඟ විධිමත් පාදනඟක්
යකිට කුඹුරු විඟළී
ඟබීනට ඉඩ යනිදීම

5. යමම සම්ප්රදාඟ තුළ
කුඩාමාළු පමයක් වමා
කිරීමට සිදු වීම
6. වී සහ මාළු යදයක්ම එකම
අස්වැබීන දබා මැනීයම්දී
අයදවි කිරීමට මැටලු මතු
වීම
7. වැඩි රමඟක් දැරීමට සිදු
වීම
කෘෂිකාර්මික ටක් වශය මයඟබී ශ්රී
දාංකාවට
යමම
සම්ප්රදාඟ
යකියත්ක් දු ට මැළයේ ද ඟබීන
මැටලුවකි. එයහත් උඩ ට වී වමා
ක න ජද යපෝෂක ප්රයද්ශය මවද
යමම සම්ප්රදාඟ ත් මක් දු ට
පවත්වා යමන ඟා හැකි අත්
යමතුළිබී
මිිකදිඟ
මත්ස
කර්මාබීත්ඟට නව මාවත්ක් එළි
කිරීමට හැකි වර  ඇත්.
2005 වර්ෂයේ දී යමෝලීඟ වශය මයඟබී
වැදමත්
කෘෂිකාර්මික
උරුම
සාංවිධානඟ GIAHS) විසිබී ආ ම්භ
කළ වැඩසටහන
ඔස්යසේ චීන
වැසිඟබීට නව බදායපිය ිත්තු
ත්බා මැනීමට හැකි වු අත් සුළු
යමිවීබීට ද යමම් බී යහිඳ
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අවස්යාවක් උදා විඟ. එයසේම
මර යදර කරුවබී හට ජාතික හා
ජාත්බීත්
වශය මයඟබී
වැදමත් ක්රිඟා පිළියවත්ක් හා
ආඟත්නික රූප ාමුවක් යමිඩ
නැගීමට යමතුළිබී හැකි විඟ.
කිබීේසිඟ්බීේ ප්රාබීත් ජඟ විසිබී
GIAHS සාංකල්පඟ ආ ම්භ කළ
අත් උරුමඟබී සාං ක්ෂයඟ ක
ප්රාලිත් කිරීමට ඉදිික පිඟව ඟබී
රැසක් මැනීමට හැකි වීම සුබවාදී
කරුයක් විඟ.
ආසිඟායද ශ්රී දාංකාව හැරුණු
යකිට යවනත් යබියහෝ ටවල්
විවිධ ආකා යඟබී යමම සම්ප්රදාඟ
අත්හදා බදමිබී පවත්වා යමන
ඟාම
යදෝක
සම්ප්රදාික
කෘෂිකර්මාබීත්ඟ
ආ ක්ෂයඟ
පිළිබඳ යමිනවට කිඟා ප්මකි.

මෘෂානි දසබීතිකා යහේ ත්
පුස්ත්කාදඟාධිපති
යහක්ටර් යකිේබ්කුවව
යමිවිකටයුතු පර්යේෂය හා
පුහුණු කිරීයම් ආඟත්නඟ
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භූමි ප්රමායකයන් කලොව කදවැි
විශ්ාලතම රාජ්ය වන්කන් මජජ්න
චීන සමූජාණ්ඩුවයි. එහි භූමි
ප්රමායය ව්ගග කිකලෝ ීටට්ග
මිලියන 9.6 (ව්ගග සැතපුම් මිලියන
3.7) කි. කලොව ජ්නගජනය අධිෙ
රටවල් අතර කපරමුකය හි සිටින
මජජ්න චීන සමූජාණ්ඩුකව හි
ජ්නගජනය බිලියන 1.381 (2015
සංඛ්යාකල්ඛ්නඉ ්ක්මවා යන්නකි.
මුඵ ජ්නගජනකයන් 90.56%ක් ජන්
(Han) ජ්න ව්ගගය වන අතර කුඩා
ජ්න
ව්ගග
56ක්
්ිබරි
ජ්නගජනකයන්
9.44%
ක්
ිකයෝජ්නය ෙරයි.
කමවන් සුවිශ්ාල භූමි ප්රමායයෙ
කවකසන සුවිශ්ාල ජ්නතාවකේ
සමාගමය සැබැවින් ම සිහිනයක්
වන්කන් කෙොමියුිස්ට් පාලනයක්
සහිත චීනයට ප්රකේශ්වීමටත් වඩා
ඔවුනකේ ක්රියාොරිත්වකප පවිබන
අනනයතාවයයි.

සිහිනයක් සැබෑවන විට එය
කෙතරම් ගැඹුරුකේ දැයි මම
කිසිදා කනොසිතුකවමි. එකසේ
සිතන්නට පවා මට කිසිදු
අවශ්යතාවයක් කනොිබුණි..
කෙකසේ වුව ද, චීනය නමැිබ
බලවත් රටෙ සංචාරය කිරීම යනු
සැබැවින්ම සිහිනයක් වී ිබුණි..
එකී සිහිනය සැබෑ වූ දින මම “චීන
සිහිනය” පිළිබඳ මූලිෙ
අවකබෝධයක් ලබා ගත්කතමි.

Ök
isyskh
Ök ixpdrhlska
miq'''
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සම්ප්රදාය සජ සංස්ෙතිබෙ රරුමය
රැෙ ගිමින්, නවතාවය සජ
තාක්ෂයය භාවිතා ෙරමින් ඔවුන්
විසින් ළඟා කෙොටකගන ඇිබ දෑ
අිබමජත් ය. සැබැවින් ම සටජන්
ෙරන්කන් නම් ශ්රී ලාංකිෙයන්ට
චීනකයන් ලබාගත ජැකි ආද්ගශ්
රැසකි. රරුමය ජඳුනා ගැනීම සජ
භාවිතය කෙකරහි චීන ජ්ාිබෙයන්
දක්වන විනයානුකූල ිපුනත්වය
අධයයන ෙළ යුතු වූවකි.
රට කගොඩනැඟීකම් දී භාවිතා ෙරන
ඔවුනකේ මූලධ්ගමයන් සිත් ගන්නා
සුඵ ය. සුවිසල් ්දිකිරීම් සාමුහිෙ
දායෙත්වය සජ ප්රිබලාභ කබදා
ගැනීම යන්න එහි සරල අ්ගථයයි.
ඒ තුළ ගැබ් ව ඇිබ සාරය සැෙැවින්
විග්රජ
ෙරන්කන්
නම්
සාමදානකයන්
හුවමාරු
ෙර
ගැනීම, අවකබෝධය, සාමුහිෙත්වය
ජා සැමට ජ්යග්රජන යන්නයි.
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කම් සඳජා රටතුළ ඵලදායිතාවය
කමන් ම විකේශ් මුදල් හි
අිබරික්තයක් පවතී. එකමන් ම,
මානව සම්පත ෙළමනාෙරයය
්ජළ මට්ටමකින් පවත්වාකගන
යයි.
“චීන සිහිනය” තුළ ගැබ් ව ඇිබ
ගැඹුර වන්කන් වසර සියයෙ දී
සමස්ථ ්දිකිරීම් මධයම මට්ටමෙ
පවත්වා ගැනීමයි. එකමන් ම,
කසෞභාගයමත් සමාජ්යක් සජ
මූලිෙ ෝගීටෙරයයක් අකේක්ෂා
ෙරයි. කමහි දී ග්රාීටය ජ්නතාවකේ
ආදායම කදගුය කිරීම සජ
තත්ත්වකයන් ්ජළ මට්ටමෙ
පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය ෙටයුතු
සම්පාදනය ෙරයි.
චිනකප සමස්ථ භූමි ප්රමායකයන්
(ව.කි.ීට. මිලියන 9.6) ෙඳුෙර
ප්රකේශ්යන්ට 33.33% (ව.කි.ීට.
මිලියන 3.20)ක් කවන් කේ. තව ද,
සානු සජ රස් භූමි කවනුකවන්
26.04% (ව.කි. මිලියන 2.5ක්ඉ ද,
ිම්න භූමියට 18.75% (ව.කි.ීට.
මිලියන 1.8ක්ඉ අයත් කේ.
්ජත සදජන් ෙළ බිලියන 1.37ක්
වන ජ්නගජනයට පරිකභෝජ්නය
කමන් ම අපනයන ෙටයුතු සඳජා
වගා කෙොට පැවිබ (2015) භූමි
ප්රමායය කජක්ටයා්ග මිලියන
121.72ක් විය. වගාවන්ට කමන් ම
කසසු ජ්ල අවශ්යතා පිළිබඳ
අවධානය කයොමු කිරීකම් දී
අවධානය
කයොමුවන
ප්රධාන
ගංඟාවන් කදෙකි. එනම් යැංටිස්
ගඟ සජ ෙජ ගංඟාවයි. යැංේටිස්
ගංකඟහි දිග කි.ීට. 6211.3 ක් කේ.
ජ්ලපවජනය සිදුවන ප්රකේශ්ය
රකටහි මුඵ භූමි ප්රමායකයන් 1/5
ක් ආවරයය ෙරයි. එකමන් ම,
ගලා බසින ජ්ල ප්රමායය නන ීටට්ග
බිලියන 9.616 ්ක්මවා යන්නකි.
වාරි ජ්ල සැපයුම් ප්රකේශ්ය
කජක්ටයා්ග මිලියන 1467 කි.

ෙජ ගංඟාකවහි දිග කි.ීට. 5464 කි.
ජ්ලපවජනය සිදුවන ප්රකේශ්ය
ව.කි.ීට. මිලියන 0.75 කි. ගලා
බසින ජ්ල ධාරිතාව නන ීටට්ග
බිලියන 5.74කි. වාරි ජ්ල සැපයුම්
ප්රකේශ්ය කජක්ටයා්ග මිලියන 08කි.

තවත් ලවයතාවය ්ජළ මට්ටමෙ
පවිබන විලක් වන්කන් ක්්ගජාන්
විලයි. කෙකසේ කවතත් මිරිදිකයන්
පිරුය ප්රධාන විල් පජ කලස
කපොයෑං, කඩොංටිං, තායිහු, කජොංකස
සජ චාඩහු විල් නම් ෙළ ජැකි ය.

කමම ජ්ල සැපයුම් ප්රකේශ් කමන් ම
විශ්ාල විල් ගයනාවක් චීනය පුරා
පවතී. කම්වාකය හි වයාේිබය දළ
වශ්කයන් ව්ගග කි.ීට. 80000ක්
පමය කේ. කපෝයන්ඩි විල මිරිදිය
පිරී පවිබන්නකි. ගංජායි විල
ලවයතාවකයන් යුක්ත ය.

චීනකප
ස්වාභාවිෙ
පිහිටීම්
ගයනාවකි. එපමයටම ඒවා
විශ්්මිත ය. ඊට කනොකදකවි
වන්නට චීන ජ්නයාකේ දෑිබන්
සැෙසුන කලොවම මවිත වන දෑ
අපමය ය. චීන මජා ප්රාොරය
එවන් දෑට එක් ිදසුනක් පමි..
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චීන දෑිබන් ි්ගමායය වූ සියුම්
ෙලාත්මෙ ි්ගමාය සමුදායකි.
ඒවා යාන්තමින් කජෝ පරිශීලනය
කිරීකම්දී චීන ජ්නයා සතු ි්ගමාය
ශ්ක්ිබය කමන් ම පරිෙල්පනය
වටජා ගත ජැකි ය.
චීනය ි්ගමායය ෙකළෝ චීන
ජ්නයාමය. ඔවුහු ඒ කවනුකවන් දිවි
හිමිකයන් ෙටයුතු ෙළ ජ.
ව්ගතමානකප චීන භූමිය පිළිබඳව
ගැඹුරින් අධයයනය කිරීකම්දී එය
විවිධ ක්කෂේත්රයට කවන්ව ඇිබ
ආොරය පජසුකවන් ජඳුනාගත
ජැකි ය.
චීනකප සමස්ථ භූමි ප්රමායකයන්
තැිතලා භූමිය 11.98% (ව්ගග
කජක්ටයා්ග මිලියන 1.15) කි.
ෙඳුෙර ප්රකේශ්යන් ට 9.9%
(ව.කජ.මිලියන 0.95) ක් කවන් කේ.
වගා කෙොට ඇිබ භූමි ප්රමායය ව්ගග
කජක්ටයා්ග මිලියන 121.72කි.
තවත් ව්ගග කජක්ටයා්ග මිලියන
159ක් වනාන්තරයට යට වී ිබකබ්.
අභයන්තර ජ්ල ප්රකේශ් සඳජා
කජක්ටයා්ග මිලියන 17.47ක් කවන්
කේ. තතය භූමි කලස කජක්ටයා්ග
මිලියන 392.83ක් ද පැිබර ිබකබ්.
භාවිතයට ගතජැකි තතය භූමි
ප්රමායය කජක්ටයා්ග මිලියන 331
කි. එකමන් ම, අකනකුත් භූමි
ප්රමායයන් කජක්ටයා්ග මිලියන
122.08ක් කේ.

සම්බන්ධතා ආශ්රිත ෙටයුතුවල
ියැලී සිටින ලලනාවන් ය.
චීන ලලනාවන් චීනකප සුවිකශ්ේෂ
ඇගයීමට ලක්ව ිබකබ්. ඔවුන්
ෝගයශූරය. ක්රියාශීලිය. සුන්දරය.
ඒ සියල්ලට වඩා කවලාවට ෙළ
යුතු කේ ිසියාොරකයන් ්ටු
ෙරන්නී ය. චීනකප ඇවිද යන
අකයකුට චීනය කෙතරම් ිදජස්
දැයි සිකතනු කනොඅනුමාන ය.
මිිසාකේ මූලිෙ අවශ්යතා සපුරා
ගැනීමට අවශ්ය දෑ චීනය තුළ පවතී.
චීන ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳ සුවිකශ්ේෂි
අවධානයක් කයොමු කෙොට ඇත.
රාත්රියට බීජං නගරය අිබශ්ය
සුන්දර ය. චීනකප රාත්රී විවිතය
මානසිෙ තතේිබය ව්ගධනය කිරීමට
කජේතු කේ. සංගීතය, න්ගතනය
කමන් ම ීටවිතකින් සැනකජන චීන
ජ්ාිබෙයන්ට
ලිංග
කේදය
බාධෙයක් කනොවන තරමට ්ජළ
ිදජසක් පවතී. එබැවින්, චීන
ොන්තාවන්
මධයම
රාත්රිකප
සැරිසරනු දැකිය ජැකි ය. කම් අය
අතකරන් ඇතකමකු රාජ්ොරි
ිමවා යන අයයි. තවත් සමජකරක්
ිවසට අවශ්ය බඩු බාහිරාදිය මිල දී
ගැනීමට මජ මඟට පිවිසුන අයයි.

කමවන් සුවිශ්ාල භූමි ප්රකේශ්යෙ
සිදුවන අිබමජත් වූ මානව
ක්රියාොරෙම් පිළිබඳව සිතා ගැනීම
පවා අසීරු ය. කමම සුවිශ්ාල
භූමිකප අගනුවර කලස ප්රෙටව
ඇත්කත් බීජං නගරයයි. ව්ගග කි.ීට.
16412ෙ ප්රකේශ්යෙ පැිබර ඇිබ
බීජං
නගරකයහි
කවකසන
ජ්නගජනය මිලියන 21.7කි.
බීජං නගරය අිබශ්ය රමණීය
නගරයක් කසේ ජැඳින්විය ජැකි ය.
කිසියම් අකයකු චීනකප සංචාරකප
කයකදන්කන් නම් දැකිය ජැකි
දසුනක්
වන්කන්
මජජ්න

තකවකෙකු සැඳෑ ආශ්්වාදය පිි.ස
ඇවිද යන්නීය. ඇතකමක් ශ්ාරීරිෙ
සුවතාවය
සඳජා
ගමන්
ෙරන්කනෝය.
චීනකප ඈත ගම් දනේවල පවිබන
කේශ්ගුි.ෙ
තත්ත්වය
බීජං
නගරකප පවිබන තත්ත්වයට වඩා
කවනස් වූවකි. දුර ඈත කගොවි
බිම්වල ෙටයුතු ්ටු කෙකරන්කන්
සතුටු සිිබි. එකමන්ම, ඒ සඳජා
ඔවුනට රජ්කයන් අවශ්යතා සපුරා දී
ඇත. ප්රවාජන ගැටු, අකලවි
ගැටු
කගොවියාට
ගැටුවක්
වන්කන් නැත. සියු ගැටු චීන
පාලනය තුළ විසඳන ක්රමකේදයන්
පවතී.
චීනය කගොඩනැඟීකම් භාරධූර
ේගතවයය තවමත් ්ටුකවමින්
ිබකබ්. මජ වතක්ෂයන් කරෝපනය
කීරීමත්, ඒවාට සාත්තු සැපයීමක්
සිදු කෙකරන්කන් අිබශ්ය බැරෑරුම්
ෙටයුත්තක් කලස සලෙමිි. කමම
කබොකජොමයක් වතක්ෂයන් හි බඳ
ලනුවලින් කවලා ිබකබනු දක්නට
ලැකබ්. ඊට කජේතුව වන්කන් ඒවා
සීතකලන්
ආරක්ෂා
කෙොට
ගැනීමයි.
කමවන් වතක්ෂයන් කරෝපනය
කෙොට ඇිබ ඈත ගම් දනම් වලටත්,
කගොවි බිම් වලටත් මත්සය
ිෂ්පාදන ප්රකේශ්යන්ටත් රා්ත්ර
අජකසේ සඳ පෑයූ විට මනස්ොන්ත
දසුන් මැකේ. ඒවා වින්දනය ෙළ
ජැක්කක් ඊට සරිලන මානසිෙ
විකේෙය ලදකජොත් පමි.. චීනය
කමන් ම ශ්රී ලංොකේ කසොබා
කසොදුරු බව අිබශ්යින් ්ජළ
මට්ටමෙ පවතී. කිනම් කජෝ
ෙරුයක් කජේතුකවන් ලාංකිෙ
ගැමියාට පමයක් කනොව සමස්ත ශ්රී
ලාංකිෙයන්ට එහි කසොඳුරු බව
තවමත් දැකිය කනොජැකි වී ඇත්කත්
කිනම් කජේතුවකින් දැයි විමසා
බැලිය යුතු ය.

එස්.ඒ.සී.යූ. කසේනානායෙ
කජ්ය. ප්රවතත්ිබ ජා ප්රොශ්න
ිලධාරී
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾
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miq wiajkq ydks
wju lr .ksuq
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

zzl=Kq fjk tajg;a
w,a,kak tmE
uy;a;fhda' lsf,da iShla
f.kdfjd;a y;<syla
mkyla whska lrkak
fjkjd' b;sx
fldfyduo wms wvqfjka
fokafka @ZZ
[Date]
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zzl=Kq fjk tajg;a w,a,kak
tmE uy;a;fhda' lsf,da iShla
f.kdfjd;a y;<syla mkyla
whska lrkak fjkjd' b;sx
fldfyduo wms wvqfjka
fokafka @ZZ

fï t<j¿" m,;=re fjf<÷kaf.a
iq,N
ueisú,a,ls'
zzt<j¿"
m,;=re .sks .Kka heZhs lshñka
mßfNda.slhska wj,do k.oa§
fjf<÷ka
lshkafka
f.dùkaf.ka ,nd .kakd t<j¿"
m,;=rej,ska jeä m%udKhla
l=Kq ù bj; ±óug isÿjk njhs'
fï iïnkaOfhka j.lsj hq;=
wdh;k i|yka lrkafka o Y%S
,xldfõ t<j¿ yd m,;=re
f.dúfmdf<a isg mdßfNda.slhd
olajd .uka lrk ld,h ;=<
isÿjk zzmiq wiajkq ydksh
ie,lsh hq;= m%;sY;hla .kakd
njhs'
fuu .eg¨j i|yd úúO úi÷ï
o wdKavqj me;af;ka miq.sh
ld,h ;=< úáka úg m%ldYhg
m;a jqKd' t<j¿ m%jdykfha§
ma,diaála l+v Ndú;h wksjd¾h
lsÍu fï w;r jvd;a il%Sh yd
M,odhS úi÷ula jYfhka bÈßm;a
jqKd' ta;a fjf<÷kaf.ka ta
i|yd t,a, jQ ±ä úfrdaOh ksid
fï jk úg;a ma,diaála l+v
Ndú;h mj;skafka fkdie,lsh
hq;= ;;a;ajhlhs'

miq wiajkq ydksh lsh,d
lshkafka l=ulao @
fnda.j, wiajkq fk<Sfï isg
tajd mdßfNda.slhd w;g m;ajk
wjia:dj olajd isÿjk ydksh
zzmiq wiajkq ydkshZZ hkqfjka
ks¾jpkh lrkjd' fï ksid Y%S
,xldfõ t<j¿ yd m,;=re
wiajekafkka ishhg 30-40 w;r
m%udKhla ñksia mdßfNdackhg
.; fkdyels ;;a;ajhg m;a
fj,d bj; ±óug isÿfjkjd'
miq wiajkq ydksh fya;=fjka
f.dúhdg"
fjf<kaodg iy
mdßfNda.slhdg hk md¾Yaj
;=kgu úYd, w,dNhla isÿ
fjkjd' f.dúhdg ;ukaf.a

ksIamdok i|yd m%udKj;a ñ,la
,nd .ekSug fkdyels fjkjd'
fjf<kaodg
ñ,
§
.;a
ksIamdokj,ska Nd.hlg jvd
bj;a lsÍug isÿfjkjd' m%jdyk"
fiajl wdÈ úhoï tlal fï
;;a;ajh wf,ú ñ, by< ±óug
isÿfjkjd'
mdßfNda.slhdg
isÿjkafka
;ukaf.a
lsisu
iïnkaOhla ke;s" ñ, § fkd.;a
ishhg 40-50 lg;a tlal
wjidkfha uqo,a f.jkak' fï
ish¨ isÿùï tlal wjidkfha
rfÜ N+ñh" Y%uh we;=¿ iuia;
jákdlï kslrefKa wmf;a
hdula isÿ fjkjd'

miq wiajkq ydksh isÿjk
l%u
f.dùka úiska fk<k ,o
wiajekak mdßfNda.slhd w;g
m;aùu olajd isÿjk l%shdj,sh
neÆ ne,aug ir, tlla jf.a
fmKqkg
th
ixlS¾K
l%shdj,shla' fï l%shdj,sh ;=<
fk<k ,o wiajekak úkdY
ùug
we;s
wjia:d
/ila
;sfnkjd'






iSÍu
;e,Su
laIqø Ôù wdidokj,g
,laùu ksid l=Kq ù hdu
úh<s hdu
lDñ ydksj,g ,la ùu"
wdÈh miq wiajkq ydksh
isÿjk l%u jYfhka
±laúh yelshs'

miq wiajkq ydksh fohdldrhlg
isÿ fjkjd'
1. .=Kd;aul ydksh
2. m%udKd;aul ydksh
.=Kd;aul ydksh hkqfjka
ie,flkafka
wiajkqj,
fmdaIKSh w.h" j¾Kh" rih"
iqj|" jhkh" ndysr fmkqu iy
fi!LHdrlaIs; nj fjkia ùuhs'
fuu ydksh uekSug wmyiq ùu
nrm;< ;;a;ajhla jYfhka
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

ie,lsh
yelshs'
.=Kd;aul
ydkshg ,la jQ t<j¿" m,;=re
ñ, § .ekSug mdßfNda.slhska
leue;s keye' fï ksid fuu
ksIamdok
i|yd
;sfnk
mdßfNda.sl
reÑh
fukau
fjf<|fmd< w.h o wvq
fjkjd'
m%udKd;aul ydksh hkqfjka
woyia jkafka l=Kq ùï" ;e,Sï"
úhe<Sï hkdÈh ksid wiajkq
f;d.fha nr fyda mßudj wvq
ùuhs'

miq wiajkq ydkshg
n,mdk fya;=
z.skakla ke;sj ÿula kÕskafka
keyeZ jdf.a hï hï fya;=
fkdue;sj miq wiajkq ydks
isÿjkafk;a keye' ta;a f.dùka"
m%jdykh
lrkakka"
wf,úlrkakka
iy
mdßfNda.slhska fï .ek jeä
±kqj;alul=;a keye' ±kqj;a
jqK;a jeä ie,ls,a,l=;a keye'
ta ksid §¾> ld,hla mqrd miq
wiajkq ydksh lDIsl¾udka;h
yd iïnkaO m%Odk .eg¨jla
njg m;afj,d ;sfnkjd' fuh
jHdmdßlhskag
yd
mdßfNda.slhskag;a
Rcqj
n,mdk ksid cd;sl .eg¨jla
jYfhka o ie,lsh yelshs'
fï ;;a;ajh ;=< miq wiajkq
ydksh isÿjkafka fldfyduo @
lsh,d ±kqj;a ùu jeo.;a'

1' fnda.h j.d lrk ld,fha
ksis mßÈ kv;a;= fkdlsÍu
miq wiajkq ydksfha iudrïNl
wjia:dj jYfhka fuh ie,lsh
yelshs'
fnda.hg
wjYH
wjia:dj,§ wjYH m%udKhg
c,h iy fmdfydr fkdfh§u"
ksis mßÈ m<sfndaO md,kh
fkdlsÍu" jeämqr we;s me< ;=kS
fkdlsÍu wdÈ lreKq fya;=fjka
t<j¿j, .=Kd;aulNdjh wvq
fjkjd' tneúka kshñ; mßÈ
mYapd;a fnda. kv;a;= l< hq;=hs'
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2' kshñ; fïÍfï
wjia:dfjka neyerj M,
fk,Su
wiajkq
fk,Sfï
wjia:dj
fnda.fhka fnda.hg fjkia
fjkjd' fï ;;a;ajh ukdj
y÷kd f.k kshñ; fïÍfï
wjia:dfõ§
wiajkq
fk,Su
l<fyd;a miq wiajkq ydksh
wju lr.; yelshs'

fï ;;a;ajh fnda.
lsysmhla weiqßka
meyeÈ,s lr.; yelshs'
;lald,s - ;lald,s lshkafka
ishqï isúhla iys; c,h nyq,
fc,suh iajNdjhla .kakd
fnda.hla' ta ksid ;lald,s
wiajekak kshñ; ld,fha§
fk,d.; hq;=hs'


;lald,s
fk,d.;
hq;af;a f.äfha meyeh
fld< meyefha isg ,d
r;=
meyehg
yeÍu
isÿjk wjia:dfõ§hs'



nKavlald -lr, uDÿ
wjia:dfõ§" r¿ ùug
fmr



flfi,a - f.äj, odr
iys; iajNdjh ke;sjk
úg $ ;o fld< meyefha
isg ,d fld< meyehg
yefrk wjia:dfõ§hs



mefmd,a
- f.äfha
meyeh fld< meyefha
isg ly meyehg m;ajk
úg

wiajkq ydksh
ùug fya;=jla'

nyq,

3' ojfia kqiqÿiq wjia:dfõ§
wiajkq fk,Su
fï ;;a;ajh;a miq wiajkq ydks
jeäùug m%Odk fya;=jla' ta ta
t<j¿ yd m,;=re j¾. fk,Su
i|yd
iajNdúl
ld,hla
;sfnkjd' WodyrK jYfhka"


t<j¿ fk,.; hq;af;a
Woh jrefõ msKs úh<S
.sh miqjhs'



fld< t<j¿ fk,sh
hq;af;a Woh jrefõ§hs'



flfi,a
fk,d.;
hq;af;a fmrjre 10g
fyda
miajre
;=kg
miqjhs'



wU iy meÕsß iys;
m,;=re j¾. fk,d.;
hq;af;a fmrjre 10'00;a
miajre 03'00;a w;r
ld,fha§hs'

fï wdldrfhka wfkla t<j¿
yd m,;=re j¾. fk,d.; hq;=
ld,h .ek Tn ±kqj;a úh hq;=hs'
 WoEik msKs úh<S hdug
fmr wiajkq fk,Sfuka
frda.j,g md;%ùu jeä
fjkjd' ta jf.au ;o
ysre
t<sh
we;s
uOHdykfha
wiajkq
fk,Sfuka
j.djg
fukau M,odjg o ydks
isÿfjkjd' ta ksid
t<j¿ wiajkq fk,sh
hq;af;a msks is÷Kq miq"
uOHdykhg fmrhs'

4' wiajkq fk,Su i|yd
kqiqÿiq l%ufõo Ndú; lsÍu
fuh;a miq wiajkq ydksh i|yd
nyq, jYfhka fya;= jk
;;a;ajhla'
M,odj
fk,d
.ekSfï§ ;e,Sï" iSÍï" kgqj
wi, ;=jd, ùï wdÈh isÿ
fjkjd' ta ksid isÿjk ydksh
jkafka
wod<
fnda.j,
.=Kd;aulNdjh wvqùuhs'

 wvqfjka fudard we;s $
fld<mdg fndfyduhla
t<j¿ iy m,;=re j¾.
wiajkq fk,Sfuka miq
b§ug
,la
jkafka
keye'
ta
jf.au
jeäfhka bÈKq fnda.
myiqfjka ;e,Sug ,la
fjkjd'
fuh
miq

f.dúck;d 2017 iema;eïn¾
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w;ska wiajkq fk,Su uÕska
tajdg isÿjk ;e,Sï" iSÍï jeks
ydks wju fjkjd' ta jf.au
M,h kgqfjka fjka lsÍu i|yd
msyshla Ndú; lsÍu jvd;a
iqÿiqhs'
WodyrKhla
f,i
nKavlald jeks t<j¿ kgqj
lrljd fk,Sfuka tajdg isÿjk
ydksh jeä fjkjd' fï ;;a;ajh
ñÈ j.dfõ§;a isÿúh yelshs' ta
ksid ñÈ wiajekak fk,d
.ekSfï§ kgqj lemSu i|yd
zfiláhrhlaZ Ndú; l< yelshs'
wU" Èjq,a" fodvï" jeks Wi
.iaj, yg .kakd M, fk,d
.ekSfï§ tajd ìug m;s; ùfuka
miq wiajkq ydks úYd, jYfhka
isÿfjkjd' tu ksid fujeks Wia
ia:dkj, yg .kakd M, fk,Su
i|yd
úfYaIs;
fk,Sfï
WmlrK Ndú; l< yelshs'
WodyrK jYfhka wU fk,d
.ekSu i|yd Ndú; lrk
fllalg l=vd ±,a l+vhla iú
lsÍu uÕsska wU ìug fkdoud
fllalg iúlr we;s ±,a l+vhg
lvd.; yelshs'

5' wiajkq ksis mßÈ msßisÿ
fkdlsÍu iy ;Èka w;=,a,d
msßisÿ lsÍu
fï ;;a;ajh wU" mefmd,a jeks
lsß iys; m,;=rej,g ;Èka
n,mdkjd' wU" mefmd,a jeks
m,;=re fk,Sfï§ tu lsß
fmd;af;a ;ejÍu ksid tajd
myiqfjka wdidokh fjkjd' ta
ksid wU" mefmd,a jeks m,;=re
jydu fidaod .nvd l< hq;=hs'
fuys§;a idudkH c,h Ndú;
lsÍu iqÿiq keye' ta fjkqjg
uola WKqiqï c,fhka wU"
mefmd,a wdÈfhys fmd;af;a
;ejÍ ;sfnk lsß fidaod yeßh
hq;=hs' ta jf.au ;uhs wiajkq
iu. ;sfnk uereKq m;%
fldgia" uq,a len,s wdÈh o bj;a
l< hq;=hs'
lerÜ" îÜ wdÈ t<j¿ msßisÿ
lsÍfï§ c,h Ndú;fhka fidaod
±óu ;uhs f.dùka w;ska ks;r
isÿjkafka' fuh b;d meyeÈ,sj
u miq wiajkq ydksh jeä lsÍug

fya;=jla' lerÜ" îÜ jeks t<j¿
msßisÿ lsÍfï§ c,h Ndú;
fkdlr nqreiqjla wdOdrfhka tajd
msßisÿ l< hq;=hs' lerÜ" îÜ msßisÿ
lsÍu
i|yd
c,h
fhdod
fkd.ekSug fya;=j jkafka t<j¿
fia§fï§ ;Èka we;s,a,Sfuka m¿ÿ
ùï isÿùuhs' túg tu t<j¿ laIqø
Ôù wdidokj,g myiqfjka ,la
fjkjd'

6' fk,d.;a wiajekak
fY%aKs.; fkdlsÍu
wiajkq fk,d.;a miq taldldrfha
wiajekakla
wmg
,nd.ekSu
wmyiqhs' fï ksid wiajekak ksis
mßÈ fY%aKs.; lsÍu b;d jeo.;a'
tys§ m¿ÿ jQ" m<sfndaO ydksj,g
,la jQ" kshñ; m%udKhg j¾Okh
ù fkdue;s l=vd M, wdÈh f;dard
bj;a
l<
hq;=hs'
tfia
fkdl<fyd;a m¿ÿ jQ M,odj
wdidokhg ,la ù l=Kq jQ úg b;sß
wiajekakg o myiqfjka me;sr hd
yelshs'

7' ksis mßÈ weiqreï l%u
fhdod fkd.ekSu
fï ;;a;ajh;a wfma f.dùka w;r
nyq,j ±lsh yels miq wiajkq ydks
isÿjk m%n, wjia:djla' t<j¿"
m,;=re
myiqfjka
iSÍï"
;e,Sïj,g ,la fjkjd' ta ksid
tajd ksis mßÈ wiqrd ;eìh hq;=uhs'
t<j¿" m,;=re jeks foaj,a f.daks
;=< weisÍfuka tajd ;e,Sug
,laùug we;s bv b;d by<hs'
tksid fïjd weisÍu i|yd iqÿiq
ma,diaála fyda l=vd ,S fmÜá wdÈh
Ndú; l< hq;=hs' ;lald,s iy
m,;=re j¾. weisÍfï§ tajd
fkd;ef,k mßÈ fjka fjkaj
wiqrkafka kï isÿjk ydksh wju
lr.; yelshs'

8' ksis mßÈ .nvd fkdlsÍu
wfma
f.dùkag
fukau
wf,úlrejkag;a ksis .nvd
myiqlï fkdue;s ùu nrm;<
m%Yakhla' tfy;a l,amkdldÍ
jqjfyd;a fï .eg¨j úi|d.;
yels l%u ;sfnkjd'
Tn úiska fk,d f.k .nvd lr
;nk Ôj wiajkq Yajikh lrk
nj Tn okakjdo @ Ôj wiajkq
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Yajikh lrkjd' ta ksid tajdg
jd;h w;HjYHhs' th ,ndÈh
yelafla Ôj wiajkq ukdfia
jd;dY%h ,efnk mßÈ .nvd
lsÍu uÕska muKhs' .nvdfõ
WIaK;ajh"
wd¾ø;dj"
lDñ
Wjÿre ;;a;aj md,khlska hq;=j
mj;ajd .ekSug Tn iu;a
jkafka kï Tnf.a wiajekak
ld,hla iqrlaIs; lr.; yelshs'
miq wiajkq ydksh wju lr.;
yelshs'

nq,;a ñ,
wvq jqfKa
ldf.a jrÈkao @

9' ksis mßÈ m%jdykh
fkdlsÍu
f.daks ish .Kkla tlu; tl
megjQ t<j¿ m%jdykh lrk
f,dßj, tajdfha .uka lrk
fiajlhska ksodf.k hdu wms
ks;r
ks;r
olsk
iq,N
;;a;ajhla' m%jdykfha§ fujeks
;j;a ydkslr wjia:d /ila
;sfnkjd' ta ksid isÿjkafka Tn
úiska fk,d.;a fyda ñ, § .;a
M,odj úkdYhg m;aùu muKhs'
m%jdykfha§ wiajkq tl u; tl
mgjd ;eîfï§ my<ska we;s
wiajkq myiqfjka u ;e,Sug ,la
fjkjd' ta jf.au tajdg ksis mßÈ
jd;dY%h fkd,eîu ksid mgl
ñh f.dia l=Kq ùug mgka
.kakjd' ta jf.au ;uhs ;o ysre
t<shg ksrdjrKh ùu" j¾Idjg
,laùu o" wn,ka jQ jdykj,
wn,ka ud¾. Tiafia m%jdykh
lsÍu ksid t<j¿" m,;=re wdÈh
wêl f,i ;ef,kjd' miq
wiajkq ydkshlg ,la fjkjd'
by; i|yka lf<a miq wiajkq
ydksh isÿjk wdldrh iy tajdg
,nd.; yels úi÷ï hkdÈhhs'
Tng miq wiajkq ydksh wju
lr.; yels kï by< ,dNhla
,nd.; yelshs' ta i|yd wjYH
fjkafka ksis mßÈ ±kqj;a ùu
iy Wkkaÿj muKhs' ta jf.au
fï fjki l< yelafla o Tng
u muKhs•

igyk
;=Idr j,a.u

zznq,;aAZZ foaYSh ixialD;sh
iu. ;Èka noaOfj,d ;sfnk
fohla' uÕ=f,a isg wjuÕ=,
olajd isxy, ixialD;sfha
ish¨u wjia:dj,§ nq,;a
ke;=ju neye' ta jf.au ;uhs
znq,;a úgZ .eñhg muKla
fkdfjhs we;eï kd.ßlhskag;a
ke;sj neß lEula'
wjqreÿ ish oyia .Kka foaYh
S
mdßfNdackhg muKla j.d l<
nq,;a fld<hg miq.sh ld,fha
fkdis;+ mßÈ by< ñ,la
,enqKd' Bg fya;=j jqfKa nq,;a
wmkhk ñ, by< hduhs'
,xldfõ nq,;a wmkhkh lf<a
wfma wie,ajeis mdlsia:dkhghs'
,xldfõ nq,;a wmkhkfhka
ishhg 98la ñ,§ .;af;a
mdlsia:dkhhs' mdlsia:dkfhka
wfma nq,;a i|yd by<la ñ,la
f.jqjd' 2017 ckjdß jk úg
nq,;a 1000la i|yd
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

nq,;a j.dj wo fï ;rï
fõ.fhka yd nyq,j jHdma;
jqfKa mdlsia:dkhg nq,;a
wmkhkh lsÍu ksihs'
f,dalfha úYd, nq,;a
wdkhkh lrkakd
mdlsia:dkh' ta;a m%Yakh
jkafka mdlsia:dkhg nq,;a
wmkhkh lrk tlu rg
,xldj muKla fkdfjhs'
wi,ajeis bkaÈhdj;a úYd,
jYfhka mdlsia:dkhg nq,;a
wmkhkh lrkjd' ta ksid
mdlsia:dk nq,;a
fjf<|fmd< ;=< ±ä
;rÕhla ;sfnkjd' tal ;ud
cd;Hka;r fjf<|dfï"
wmkhk fjf<|dfï
iajNdjh" h:d¾:h jkafka'
ta;a wfma fndfyda f.dùkag
jf.au foaYmd,k{hskag fï
h:d¾:h jgyd .kak
jqukdjla keye'
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mdlsia:dkfhka ,enqKq ñ,
remsh,a 3000-4000la jeks by<
ñ,la' ksÕfhka neglñka jqj;a
,xldj mqrd isák oyia .Kkla
nq,;a f.dùka È.gu nq,;a
j.dfõ ksr; jqKd' ta w;f¾
by< ñ,la ,efnk ksid ;j;a
úYd, msßila flá ld,hla ;=<
nq,;a j.djg wdl¾IKh jqKd'
tfy;a fkdis;+ w¾nqohla we;s
jqfKa
2017
jif¾
uOH
Nd.fha§hs' th nq,;a f.dùka
lnf,ka ,smg we| ±óug iu;a
jqKd' ta 2017 ckjdß jk úg
nq,;a 1000la i|yd ,enqKq
remsh,a 3000-4000la jeks by<
ñ, remsh,a 400-500la jeks
±jeka; lvd jeàulg ,laùuhs'

f.dùkaf.kau idlaIs
l=reKE., Èia;%slalh §¾>
ld,hla mqrd nq,;a j.djg by<
fhduqùula ;sfnk Èia;%slalhla'
l=reKE.,;a nKavdrfldiaj;a;
nq,;aj,g
jvd;a
m%isoaOhs'
nKavdrfldiaj;af;a f.dú mjq,a
ish .Kkl m%Odk wdodhï
ud¾.h nq,;a' wo Tjqka lsisjla
is;d.; fkdyels mßÈ wka;
wirK fj,d'

zznq,;a ñ, jefgkak mgka
.;af;a miq.sh ckjdÍj,ska
miafia' ta ldf,a nq,;a 1000lg
remsh,a
3000-4000la
ú;r
,enqKd' ta;a ±ka nq,;a 1000la
.kafka remsh,a 400-500la jdf.a
wvq uqo,lg' wms fudkj;a ys;d
.kak neß ;rï wka; wirK
fj,d bkafka' wfma talu wodhï
ud¾f.a nq,;a j.dj' fï jdf.a
uqo,lg nq,;a §,d wmsg w;sk;
q a
mdvqhsZZ
nKavdrfldiaj;af;a
hdfhaf.or
.ïudkfha
mdrïmßl nq,;a f.dúfhl= jk
fm%au;s,l chisxy uy;d ;uka
we;=¿ nq,;a f.dùka uqyqK md
isák
w¾nqoh
jpkj,g
yefrõfõ tfyuhs'
zznq,;a lshkafka ksrka;rfhka
wjOdkfhka isáh hq;= fnda.hla'
ta
ksid
nq,;a
f.dúfhda
iïmQ¾Kfhkau j.djg weß,d
bkak ´kE' yßhg j;=r ál"
fmdar ál odkak ´kE' nq,;a bks
200lg i;shlg remsh,a 500l
ú;r fmdaru hkjd' myq.sh
wjqreÿ fol mqrdu yß yeá
jeiaila keye' kshÕh ;snqfKa'
ta ksid nq,;aj,g jeäfhka j;=r
odkak;a fjkjd' ta ksid úhouhs
ld,hhs ;j;a jeä fj,d
;sfhkafka'

nq,;a ñ, úYd,
jYfhka wvqùug
kshduk noao
muKla fya;= fkdjQ
nj fï
iïnkaOfhka
Wkkaÿjla olajk
fndfyda fofkla
m%ldY lrkjd'
Tjqkaf.a woyi
jkafka foaYSh
jYfhka nq,;a
ksIamdokh úYd,
jYfhka by< hdu
fï i|yd m%n,
fya;=jla jQ njhs'A
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wo wms wka; wirKhs' j.lsj
hq;af;da jydu wjOdkh fhduq
l< hq;=hs' ke;skï nq,;a j.dj
ke;a;gu ke;s fj,d hhsZZ
chisxy uy;d we;=¿ nq,;a
f.dùkag fmdÿ l;dj tllau
;uhs' Tjqka nq,;a ñ, my<
jeàu jf.au kshÕh ksid ;Èka
neg lkjd'

nq,;a ñ, jegqfKa wehs @
nq,;a j.dj wo fï ;rï
fõ.fhka yd nyq,j jHdma;
jqfKa
mdlsia:dkhg
nq,;a
wmkhkh lsÍu ksihs' f,dalfha
úYd, nq,;a wdkhkh lrkakd
mdlsia:dkh' ta;a m%Yakh jkafka
mdlsia:dkhg nq,;a wmkhkh
lrk tlu rg ,xldj muKla
fkdfjhs' wi,ajeis bkaÈhdj;a
úYd, jYfhka mdlsia:dkhg
nq,;a wmkhkh lrkjd' ta ksid
mdlsia:dk nq,;a fjf<|fmd<
;=< ±ä ;rÕhla ;sfnkjd' tal
;ud cd;Hka;r fjf<|dfï"
wmkhk fjf<|dfï iajNdjh"
h:d¾:h jkafka' ta;a wfma
fndfyda
f.dùkag
jf.au
foaYmd,k{hskag fï h:d¾:h
jgyd .kak jqukdjla keye'
,xldfõ fndfyda f.dùkq;a
ks;r ks;r ks;r wdKavqjg n,
lrkjd wdkhksl NdKav i|yd
nÿ mkjkak lsh,d' mkjd
;sfnk nÿ by< oukak lsh,d'
WodyrK
úÈyg
lsjqfjd;a
,xldfõ w," ¿ekq .,jk
ldf,ag wdkhksl w," ÆkQj,g
nÿ od,d ;ukaf.a ksIamdok
i|yd fjf<|fmd< iqrlaIs;
lrkak lsh,d wdKavqjg ±ä
n,mEï lrkjd' ta lshkafka
wdkhksl NdKav i|yd nÿ
mekùu f,dalfha ´kEu rgl
fmdÿ iajNdjhla'
,xldfõ nq,;a j.dlrefjda wo
±ä
w¾nqohlg
,lafj,d
;sfnkafka;a
nÿ
ksid'
mdlsia:dkh miq.sh od Y%S
,xldfjka wdkhkh lrk ^Y%S
,xldj úiska wmkhkh lrk&
nq,;a lsf,dajla i|yd zkshduk

[Date]

22

noaola
Z
mefkõjd'
th
lsf,dajlg remsh,a 291la jeks
uqo,la' wo nq,;a ñ, úYd,
jYfhka
wvqùug
n,md
;sfnkjd
lsh,d
lshkafka
mdlsia:dkh úiska ,xldfõ
nq,;a
wdkhkh
fjkqfjka
mekjQ fï kshduk noao lsh,d
;uhs jd¾;d fjkafka'

;j;a l;djla
nq,;a ñ, úYd, jYfhka
wvqùug kshduk noao muKla
fya;=
fkdjQ
nj
fï
iïnkaOfhka Wkkaÿjla olajk
fndfyda fofkla m%ldY lrkjd'
Tjqkaf.a woyi jkafka foaYh
S
jYfhka nq,;a ksIamdokh úYd,
jYfhka by< hdu fï i|yd
m%n, fya;=jla jQ njhs'
fï iïnkaOfhka wmkhk
lDIsl¾u
fomd¾;fïka;=j
olajkafka fujeks u;hla' tys
wOHlaI
fckrd,a
wdpd¾h
tï'ta'mS'fla' fifkúr;ak uy;d
miq.sh od udOH nq,;a w¾nqoh
iïnkaOfhka udOH fj; woyia
olajñka m%ldY lf<a fujeks
woyila'
zznq,;a lsf,dajla i|yd remsh,a
291l
kshduk
noaola
mdlsia:dkh úiska miq.h
s
od
mkjkq ,enqjd' ta ksid nq,;a
lsf,da 9la i|yd remsh,a 2500la
jeks wu;r úhoula ±Íug isÿ
fj,d ;sfnkjd' fuh hï
.eg¨jla ;uhs' tfy;a j;auka
nq,;a ñ, my< jeàug fuhu
fya;= jqKd lsh,d wms úYajdi
lrkafka keye' nq,;a j.dfjka
,efnk by< wdodhu ksid
miq.sh ld,h ;=< úYd, msßila
nq,;a j.djg fhduq jqKd'
idïm%odhsl nq,;a j.dlrefjd;a
;ukaf.a bvï m%udKh jeäl<d'
ta wkqj nq,;a ksIamdokh
fõ.fhka
by<
.shd'
w;sßla;hla we;s jqKd' fudlo
nq,;a ksIamdokh by< .sh
m%udKhg idfmalaIj nq,;a
wmkhk fjf<|fmd< mq¿,a
jqfKa keye' fuh;a nq,;a ñ,

my< hdug m%Odk fya;=jla
lsh,d lshkak mq¿jkaZZ
wmkhk
lDIsl¾u
fomd¾;fïka;=fõ
wOHlaI
fckrd,ajrhdf.a m%ldYh wmg
b;d myiqfjka jgyd.; yelshs'
hï lDIsfNda.hla i|yd fyd|
fjf<|fmd<la" by< ñ,la
,enqKq úg wfma fndfyda f.dùka
lsisÿ fidhd ne,Sulska f;drj
jydu tlS fNda.h fj; udre
fjkjd' fï ;;a;ajh wm miq.sh
ld,h mqrdu w;a±l,d ;sfnkjd'
wo jk úg .ïñßia j.dj
iïnkaOfhka muKla fkdfjhs
;j;a
fndfyda
lDIsfNda.
iïnkaOfhka fuh ±lsh yelshs'
fnda.
úúOdx.SlrKfhka
f;drj fï wdldrfhka i,a,s
miafia ÿjk f.dú;eklska
wjidkfha f.dúhdg;a rgg;a
Wreu jkafka .eg¨ /ila
muKhs'

rcfha ueÈy;aùu
nq,;a ñ, fõ.fhka my< jeàu
iïnkaOfhka o iqmqreÿ mßÈ
wdKavqjg
úúO
md¾Yajhka
fj;ska fpdaokd t,a, fjkjd'
tfy;a
nq,;a
j.dj
iïnkaOfhka fï jk úg
Woa.;j mj;sk .eg¨jg úi÷ï
fiùu i|yd mshjr .ksñka
isák njhs l¾udka; yd jdKsc
lghq;=
wud;HdxYh
m%ldY
lrkafka'
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tys§ nq,;a i|yd mdlsia:dkh
úiska mkjd we;s kshduk noao
wvq lsÍu fyda bj;a lrjd .ekSu
ms<sn| úfYaI idlÉPdjla miq.sh
od l¾udka; yd jdKsc lghq;=
wud;H ßIdâ nÿ¾§ka uy;d iy
furg mdlsia:dk ksfhdacH uy
flduidßia wdpd¾h i*ardia
wyuâ Ldka uy;d w;r meje;a
jqK nj;a wud;HdxYh m%ldY
l<d'
2020 jk úg nq,;a o we;=<;a
jk lDIsfNda. wmkhkh lsÍu
u.ska
wefußlka
fvd,¾
ì,shkla Wmhd .ekSfï ±jeka;
ie,iqula wmkhk lDIsl¾u
fomd¾;fïka;=j
i;=j
;sfnkjd' ta fjkqfjka f.dùka
Èßu;a
lsÍfï
úúOdldr
jevigyka o wmkhk lDIsl¾u
fomd¾;fïka;=j úiska Èh;a lr
;sfnkjd'
fujeks ;;a;ajhla ;=< nq,;a
fjf<|fmd<
;=<
Woa.;j
mj;sk ñ, my< hdu úYd,
.eg¨jla nj meyeÈ,shs' fï ksid
fuu
w¾nqoh
ksis
mßÈ
l<ukdlrKh lr .ekSug
f.dùka o we;=<;a wod< wxY
läkï mshjr .; hq;=hs'

igyk
;=Idr j,a.u

[Date]

23

zji úi ke;s lDIsl¾udka;hZ
.ek fukau zji úi ke;s
wdydr mdßfNdackhZ zzldnksl
fmdfydr fhdod j.d l< wdydr
ZZ .ek j¾;udkfha wfma
iudcfha ±ä wjOdkhla fhduq
fjñka ;sfnkjd' fi!LH yd
fmdaIKh ms<sn| idlÉPdfõ§
fï ;;a;ajh ie,flkafka
Okd;aul m%jK;djla úÈyghs'
ta jf.au mßirh .ek i,ld
n,k úg;a fuh b;d jeo.;a
lreKla f,i ie,lsh yelshs'
fï ;;a;ajh ;=< zmdrïmßl ù Z
j.d lsÍu fukau mdßfNdackh;a
ie,lsh hq;= jeo.;alula ysñlr
f.k
;sfnkjd'
tfy;a
mdrïmßl ù j.d lsÍfï§"
wf,úfha§
fukau
mdßfNdackfha§ o hï hï .eg¨
mj;sk nj miq.sh ld,h mqrdu
úúO m%foaYj,ska jd¾;d jqKd'

wNsfhda.d;aul ld¾hhla jk
mdrïmßl ù j.d lrk f.dùka
ÿ¾uqL lrk .eg¨ mek keÕSu
.ek m%;sm;a;s iïmdolhska
fukau fï ms<sn|j Wkkaÿ jk
fiiq md¾Yajhka o läkï
wjodkhla fhduq l< hq;=hs'

mdrïmßl iy,a hkq
l=ulao @
w;S; ldf,a" ta lshkafka
wkqrdOmqr"
fmdf<dkakrej
ldf,a b|ka wfma fy< f.dúfhda
j.d l< ù j¾. j,g ;uhs wo
zfoaYSh ùZ lsh,d lshkafka' wo
.Kka n,,d ;sfhk wdldfrg
,xldfõ foaYh
S ù j¾. oyia
.Kkla ;sì,d ;sfhkjd' 1950
ú;r fjk fldg fï foaYSh ù
j¾. l%ufhka úkdY fj,d
.syska 200la ú;r b;=re fj,d
;snqKd' ySká" fyd~rjd¨" iQÿre"

iqj±,a" l¿ ù" we,a ù" l=re¿ ;=v"
mÉpmreud,a" ud ù" uv;djd¨"
lyjkq" rka iqj±,a" fmdlald,s"
WKfld< iïnd" oyk," r;=
ySká"
lÜgukacq,a"
r;a±,a"
l¨nd¨" Èla ù" f.daknre" Èla
ySká" f.dv ySká jdf.a ù j¾.
;snqKd'

yß; úma,jh l< yÈh
mdrïmßl ù j¾.j,g ±jeka;
ydksh isÿ jqfKa yß; úma,jh
u.skqhs' yß; úma,jfha wruqK
jqfKa jeä ksIamdokhla ,nd
.ekSu' ta fjkqfjka ridhksl
fmdfydr" lDIskdYl" j,akdYl
Ndú;hg f.dùka keUqre jqKd'
ta jf.au mdrïmßl îc j¾.
fjkqjg fouqyqka îc j¾. Ndú;
lsÍug f.dùkaj Wkkaÿ l<d' ta
wkqj jeä wiajekakla ,nd fok
ztÉZ j¾.fha ù j.dj ,xldj ;=<
m%p,s; jqKd'

mdrïmßl ù j.dj

m%jK;d
iy
wNsfhda.

zzmdrïmßl ù j.d
lrk f.dùka ÿ¾uqL
lrk .eg¨ mek
keÕSu .ek m%;sm;a;s
iïmdolhska fukau fï
ms<sn|j Wkkaÿ jk
fiiq md¾Yajhka o
läkï wjodkhla
fhduq l< hq;=hsZZ
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾
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Bg iu.dój mdrïmßl ù j¾.
j.d lsÍu f.dùkaf.ka ÿria
jqKd' mdrïmßl ù j¾. /ila
,xldfjka ioygu ;=rka fj,d
.shd' wo ,xldfõ b;sß fj,d
mj;skafka mdrïmßl ù j¾.
lsysmhla muKhs'

h<s mdrïmßl iy,a
fj; o @
ji úi ke;s lDIsl¾udka;h
flfrys rcfha fukau mqoa.,sl
wxYfha wjOdkh fhduq ùu iu.
h<s;a mdrïmßl ù j¾. j.d
lsÍu i|yd f.dùka Wkkaÿ
lrk jHdmdrhla Èh;a jqKd' ta
i|yd rdcH wxYfhka fukau
úúO ixúOdk /il odhl;ajh
,enqKd'
fï ;;a;ajhg iu.dój ck;dj
;=<ska o mdrïmßl iy,aj,g
b,a¨ula we;s jqKd' ta i|yd
úfYaIfhka u fi!LH yd
fmdaIKhg wo< lreKq lsym
s hla
fya;= jqKd'

mdrïmßl iy,a fmdaIKh .=Kh
w;ska
fukau
fi!LHdrlaIs;Ndjfhka o by<
njg ck;dj ;=< úYajdihla
j¾Okh jqKd' Y%S ,xldfõ
ck;dj w;r Èhjeähdj yd
yoj;a frda. nyq, ùu o fï
u;h iudc .;ùu i|yd m%n,
fya;=jla jqKd'

mdrïmßl iy,a iy
f.dùka
mdrïmßl ù j¾. j.d lsÍfuka
f.dùka wE;a ùug n,mE m%Odk
lreKla jYfhka ie,flkafka
tu.ska
,efnk
wiajekak
fouqyqka ù j¾.j,g idfmalaIj
wvq m%udKhla ùuhs' tfy;a
fouqyqka ù j¾. j.djg Ndú;
lrk
ridhkl
fmdfydr"
lDñkdYl" j,akdYl wdÈh
i|yd o jeh jk uqo, tla l<
úg mdrïmßl ù j.djg jvd
úYd, uqo,la jeh jk nj
meyeÈ,s lreKla' tfukau
mdrïmßl iy,a i|yd
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wdl¾IKSh ñ,la o ^by< ñ,la&
,nd .ekSug mq¿,a yelshdjla wo
mj;skjd'
mdrïmßl
iy,a
wdY%s; w;=re ksIamdok ^le|
j¾.& i|yd o by< b,a¨ula
mj;sk njla wmg ±lsh yelshs'
fylag¾
fldínElvqj
f.dúlghq;= m¾fhaIK yd mqqyK
q q
lsÍfï wdh;kh úiska 2014
j¾Ifha§ isÿ l< m¾fhaIKhla
wkqj ^ Y%S ,xldfõ f;dard.;a
Èia;%slal lsysmhl mdrïmßl
iy,a m%fNaohka ys ksIamdokh
iy wf,úh( j¾;udk ;;a;ajh
iy wkd.; úNj;d& y÷kd
f.k ;sfnkafka mdrïmßl ù
j.dj i|yd f.dùka nyq,j
fhduq ù ;sfnkafka 2010 jif¾§
muK isg njhs' mdrïmßl ù
j.dj f.dùka w;r ckm%sh
lrùu i|yd f.dú ixúOdk"
rdcH fkdjk ixúOdk iy
Èjhsk mqrdu mdrïmßl ù j.dj
iïnkaOfhka l%shd;aul jk
ixúOdk
lsysmhla
m%n,
odhl;ajhla ,nd § we;s nj tu
m¾fhaIK jd¾;dj jeä ÿrg;a
i|yka lrkjd'
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fuu ixúOdk úiska mdrïmßl
ù ñ,§ .ekSu" wf,úlrKhg
wjYH iïnkaO;d fidhd §u"
;dlaIKsl iydh ,nd§u fukau
îc iemhSu o isÿ lrkjd'

mdrïmßl ì;a;r ù
,nd .ekSu
yß; úma,jh iu. ,xldfõ
muKla fkdfjhs wjqreÿ oyia
.Kkla mqrd ù j.dj isÿ jQ
bkaÈhdj we;=¿ rgj, mjd
mdrïmßl ù m%fNao oyia
.Kkla ke;a;gu ke;s jqKd'
óg fmr i|yka l< wdldrhg
1950 oYlh jk úg fouqyk
q a ù
j¾. Ndú;h ckm%sh ùu;a iu.
,xldfj;a f.dùka w;r Ndú; jQ
mdrïmßl ù j¾. iyuq,skau
w;=reoka jk ;;a;ajhla Woa.;
fj,d ;snqKd'
tfy;a mdrïmßl ù j¾.j,g
wdorh l< f.dùka w;f<diaila
w;r mdïmßl ù j¾. lsym
s hla
b;=re fj,d ;snqKd' óg l,lg
fmr w¨;a cjhla yd ±laula
iu. h<s;a wfma fl;a ìï mqrd
h<s j.d lrñka isákafka
ffofjdam.;
wdldrfhka
iqrlaIs; jQ fï mdrïmßl ù
j¾.j,ska ,nd .;a îc j¾.hs'

j¾;udkfha mdrïmßl ù j.d
lrk f.dùkag wjYH îc ù ,nd
.ekSu i|yd uQ,sl iydh ,nd
fokafka zzmdrïmßl îc yd
f.dú
Wreuhka
iq/lSfï
jHdmdrhZZ iy zzfoaYSh îc iy
lDIs iïm;a iq/lSfï f.dú
iïfï,khZZ u.skh
q s'

ldnksl f.dú;ek
mdrïmßl ù j.dj iy zldnksl
f.dú;ekZ w;r mj;skafka ukd
iïnkaO;djhla' mdrïmßl ù
j.dj m%p,s; lsÍfï m%Odk
wruqKla o jqfKa ldnksl
fmdfydr Ndú;fhka" ji úi
j,ska f;drj ù j.d lsÍuhs'
j¾;udkfha§ mdrïmßl iy,a
i|yd mdßfNda.slhska fj;ska
by< b,a¨ula mj;skafka o ta
i|yd ldnksl fmdfydr Ndú;d
lrk ksihs'
fï ;;a;ajh yuqfõ mdrïmßl ù
j.d lrk f.dùka ldnksl
fmdfydr m%Odk fmdfydr j¾.h
f,i
Ndú;
lsÍu
iq,N
;;a;ajhla'
Tjqka
ldnksl
fmdfydr jYfhka fldïfmdaiaÜ"
msÿre iy fld< fmdfydr
Ndú;hg jeä keUqrejla olajk
njla fmakjd'

^by; i|yka l< fylag¾
fldínElvqj
f.dúlghq;=
m¾fhaIK yd mqyqKq lsÍfï
wdh;kfha
jd¾;dj
wkqj
mdrïmßl ù j¾. j.d lrk
f.dùkaf.ka
ishhg
87laa
^kshe¢h
;=<&
ridhksl
fmdfydr Ndú;fhka je<lS
isákjd'
ta
fjkqjg
fldïfmdiaÜ fmdfydr" msÿre
iy fld< fmdfydr Ndú;
lrkjd&
mdrïmßl ù j.dfõ§ ridhksl
fmdfydr Ndú;fhka f;dr ùu
fukau lDñ yd j,a keiSu i|yd
ridhksl øjH Ndú;fhka f;dr
ùu;a isÿúh hq;=hs' fï ;;a;ajh
mdrïmßl ù j.d lrk f.dùka
wkq.ukh lrk nj fylag¾
fldínElvqj
f.dúlghq;=
m¾fhaIK yd mqyqKq lsÍfï
wdh;kfha m¾fhaIK jd¾;d
fy<s lrkjd' Tjqka i|yka
lrk
wdldrhg
;ukaf.a
ksheÈh ;=< isá f.dùkaf.ka
ishhg 72la lDñkdYl yd
j,akdYl Ndú;fhka je<lS ta
i|yd mdrïmßl l%u Ndú;
lrkjd'

mdrïmßl ù j¾.
mdrïmßl ù j¾. j.d lrk
f.dùkag foaYSh fjf<|fmdf<a
§ wfkl=;a iy,a j¾. iu.
±jeka;
;rÕhl
fh§ug
isÿfj,d ;sfnkjd' ±jeka;
iy,a fjf<÷kaf.a taldêldßh"
Tjqka úiska mj;ajd f.k hk
Yla;su;a wf,ú cd,h fï w;r
m%Odkhs'
fï ;;a;ajh ;=< mdrïmßl
iy,a j¾. i|yd fjf<|fmd<
;=< mj;sk b,a¨fï iajNdjh;a
wm y÷kd .; hq;=hs' ukao
fjf<|fmd< b,a¨fï iajNdjh
.ek ksis yeoEÍulska f;drj
isÿjk ksIamdok lghq;= fndfyda
úg f.dùkag ydkslr úh yelshs'
mdrïmßl iy,a fjf<|fmd<
;=< jeäu b,a¨ula mj;skafka
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ziqj±,aZ iy,a i|yd njhs ±lsh
yels jkafka' Bg miqj l=re¿;=v"
mÉpfmreud,a" ySká" lyjkq"
Èlaù" uv;djd¿" je,sykaÈrka
iy fmdlald,s iy,a i|yd
b,a¨ula mj;skjd'
by; iólaIKh wkqj kï
iqj±,a iy,a i|yd jeäu
b,a¨ula mj;skafka wkqrdOmqr
iy
fld<U
Èia;%slalj,hs'
l=re¿;=v
i|yd
.d,a,;a"
mÉpfmreud,a
i|yd
l=reKE.,;a by< b,a¨ula
;sfnkjd' ySká i|yd jeäu
b,a¨ula ;sfnkafka l=reKE.,
yd wkqrdOmqr Èia;%slalj,hs'
lyjkq iy,a i|yd lE.,af,;a"
Èla ù i|yd .d,af,;a by<
b,a¨ula ;sfnkjd'

f.dùka uqyqK fok
.eg¨
mdrïmßl ù j¾. j.d lrk
f.dùka .eg¨ /ilg uqyqK §
isák nj fylag¾ fldínElvqj
f.dúlghq;= m¾fhaIK yd mqyqKq
lsÍfï wdh;kh lshkjd'
ta w;r bÈßfhkau ;sfnkafka
jHma;s fiajh b;du;a my<
uÜgul
mej;Suhs'
Tjqka
fy<slr.;a
wdldrhg
f.dùkaf.ka ishhg 30lg muK
mdrïmßl ù j.dj i|yd wjYH
;dlaIKsl ±kqu yd j.d l%u
hkdÈh ms<sn| lsisÿ jHdma;s
fiajhlska ±kqu ,efnkafka
keye'

fï w;r mdrïmßl ù j.d lrk
f.dùka w;r mj;sk ;j;a
.eg¨jla jkafka mdrïmßl ù
j¾. j,ska wvq wiaajekakla
,eîuhs' tfukau ksjerÈ yd
msßisÿ îc ysÕfhka o fï
f.dùka ±äj mSvdjg m;aj
isákjd'
mdrïmßl ù j.dfõ ksIamdok
msßjeh by< njg o ueisú,a,la
f.dùka w;r ;sfnkjd' Tjqka
lshkafka kj ù j.dfõ
ksIamdok msßjeh yd ie,lSfï§
mdrïmßl ù j¾. j.d lsÍu
úhoï wêl ld¾hhla njhs'
tfy;a
mdrïmßl
iy,a
lsf,dajla i|yd ,efnk by<
ñ, wkqj kï kj ù j.djg
idfmalaIj mdrïmßl ù j.dj
jdisodhl nj meyeÈ,s fjkjd'
mdrïmßl ù j.d lrk f.dùka
jeä msßila i|yka lrkafka
;ukag wf,úlrKfha§ lsisÿ
.eg¨jla fkdue;s jqj;a f;d.
m%udKh iSud iys; ùu" w¨;a
fjf<|fmd<j,a fidhd .ekSu
wiSre jk wjia:d mj;sk njhs'

wf,úlrKh .eg¨
iqj±,a" r;a±,a yd l=re¿;=v hk
ù j¾. i|yd m%uqL wmkhk
wjia:d mj;skjd' ud,Èjhsk"
´iafÜ%,shdj"
lekvdj
iy
ueofmrÈ. rgj,ska mdrïmßl
iy,a i|yd b,a¨ula mj;sk nj
wmkhklrejka i|yka lrkjd'
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tfy;a mdrñmßl ù j.d lrk
f.dùkaf.ka jeä msßila îc ù
jYfhka mdrïmßl ù wf,ú
fkdlrk w;r jeä m%;sY;hla
;u mßfNdackh i|yd muKla
mdrïmßl ù j.d lrkq ±lsh
yelshs' fï ksid fjf<|fmd<
mq¿,a fkdùfï .eg¨ ;sfnkjd'
tfukau
wLKavj
by<
iemhqula fkdue;s ùu o
.eg¨jla nj ±lsh yelshs'

mdrïmßl iy,a
mßfNdackh
mdrïmßl iy,a mßfNdackh
lrk mßfNda.slhskaf.ka w;s
nyq;rhla tajd Ndú; lrkafka
hï hï f,v frda. i|yd fï
iy,a j¾. .=Kodhl hehs hk
úYajdih ksid nj fylag¾
fldínElvqj
f.dúlghq;=
m¾fhaIK yd mqyqKq lsÍfï
wdh;kh lshkjd' Tjqkaf.a
iólaIKh
ksheÈhg
wkqj
ishhg 88la muK mdrïmßl
iy,a mßfNdackh lrkafka
úúO f,v frda. i|yd tajd
iqÿiqhehs u;h wkqjhs' bka
nyq;rh Èhjeähdjg ms<h
s ula
f,i mdrïmßl iy,a j¾.
mßfNdackh lrk nj fy<s jQ
njhs tu jd¾;dj jeä ÿrg;a
i|yka lrkafka'
mdrïmßl
ù
j¾.j,ska
ksIamdokh lrk yeu iy,a
j¾.hlu kejqï iqj|la jdf.a
fyd| rihla ;sfhkjd'
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ta jf.au fï iy,a j¾. fmdaIK
.=Kh w;ska b;du;au by<hs'
ld¾ñl
;dlaIK
wdh;kh
m¾fhaIKhla
lrmq
m¾fhaIKhlska fydhd f.k
;sfnk
wdldrhg"
l¨nd,"
mÉpfmreud,a" oyk," r;= ySká"
lÜgukacq,a jf.au r;a±,a lshk
foaYSh iy,aj, hlv jf.au
fm%daàka jeähs' ta ksid hlv
W!k;djg b;du iqÿiqhs' orejka
,efnkak
bkak
wïu,dg"
lsßfok wïu,dg fï iy,a b;du
iqÿiqhs' ta jf.au l¨nd,"
mÉpfmreud,a" r;a iqj±,a" l¨
ySká
jf.a
iy,a
j,
m%;sTlaisldrl jeä m%udKhla
;sfhkjd' tajd yoj;a frda."
ms<sld md,khg fyd|hs' iqj±,a"
uiqrka" Èla ù" f.daknre jf.a
iy,aj, msIaGh Ô¾Kh lsÍu wvq
lrkak mq¿jka .=Khla ;sfhk
ksid tajd Èhjeähd frda.Skag b;d
.=Kodhl nj;a fï jk úg
m¾fhaIK u.ska ;yjqre lrf.k
;sfnkjd'
mdrïmßl iy,a j¾. ñ,§ .kakd
mßfNda.slhskaf.ka jeä msßila
tu
iy,a
j¾.j,
.=Kd;aulNdjh"
rih
iy
ldnksl fmdfydr fhdod j.d
lsÍu .ek jvd;a ie,ls,su;a jk
njla ±lsh yelshs' ta jf.au fuu
iy,a j¾. ñ,§ .kafka wodhï
uÜgñka by< wh njla o
ksÍlaIKh l< yelshs'

mdßfNda.slhskf
a .a
ueisú,s
mdrïmßl iy,a j¾. ñ,§ .kakd
mßfNda.slhska o .eg¨ /ilg
uqyqK md isák njla ±lsh yelshs'
ta w;r m%Odk jkafka mdrïmßl
iy,a ñ,§ .ekSfï ia:dkj,
ysÕhhs' tfukau ;ud ñ,§
.kafka kshu mdrïmßl iy,a o
hkak y÷kd .ekSfï .eg¨;a
mßfNda.slhskag ;sfnkjd'


by< ñ, - mdrïmßl
iy,a
fiiq
iy,a
j¾.j,g
idfmalaIj
ñf,ka
wêlhs'
Èhjeähdj wd§ frda.
i|yd fuu iy,a ñ,§
.ekSug È<s÷ ck;djg



fï ksid fkdyels fj,d
;sfnkjd'
ldnksl fmdfydr fhdod
we;s njg fyda tys
.=Kd;aulNdjh ms<sn|
iy;slhla fkdùu'

mdrïmßl ù j.dj
m%p,s; lsÍu i|yd l<
hq;af;a l=ulao @
mdrïmßl
ù
j.dlrejka"
wf,úlrejka iy mßfNda.slhska
uqyqK fok .eg¨ úi|d .ksñka
tu l¾udka;h ixj¾Okh lsÍu
i|yd jk ks¾foaY lsysmhla
fylag¾
fldínElvqj
f.dúlghq;= m¾fhaIK yd mqyqKq
lsÍfï wdh;kh úiska bÈßm;a
lrkjd' tys§ tu wdh;kh
lshkafka"












kj
iy,a
j¾.j,g
idfmalaIj
mdrïmßl
iy,aj, wiajekak my<
uÜgul mj;sk neúka
cd;sl iy,a wjYH;djh
iemÍu
i|yd
fuu
foj¾.fha u ^mdrïmßl
iy,a iy kj iy,a j¾.&
iy,aa ksIamdokh l<
hq;=hs'
mdrïmßl ù j.dj by<
kexùu i|yd niakdysr
m<df;a mqrka l=Uqre
fhdod.; yelshs'
iqq¿ jdßud¾. iy j¾Id
fmdaIs; m%foaYj, we;s
wiajkq idfmalaIj my<
uÜgul mj;sk l=Uqre o
mdrïmßl ù j.dj i|yd
fhdod.; yelshs'
uQ,sl jYfhka mßfNda.sl
yd f.dùkaf.a reÑl;ajh
wkqj f;dard.;a ù j¾.
lsysmhla m%j¾Okh i|yd
fhdod.; hq;=hs'
rcfha
fmdfydr
iykdOdr
l%uhg
wkqnoaê;j mdrïmßl ù
j.dj
i|yd
wjYH
ldnksl
fmdfydr
,nd§u l< hq;=hs'
mdrïmßl
ù
j.dj
m%p,s;
lsÍu
yd
iïnkaOj
l%shd;aul
iafõÉPd
ixúOdkj,
iyNd.S;ajfhka id¾Ól
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jHdma;s fiajhla we;s l<
hq;=hs'
msßisÿ îc ,nd .kakd
l%ufõohla ielish hq;=
w;r
tu
lafIa;%fha
l%shd;aul jk úúO
ixúOdk yd wdh;k w;r
iïnkaOhla we;s l<
hq;=hs'
mdrïmßl iy,a j¾.j,
mj;sk
fmdaIKuh
jákdlu ms<sn| kj
úoHd;aul m¾fhaIKhka
jeä jeäfhka isÿúh
hq;=hs'
mdrïmßl
iy,a
mßfNdackh
iïnkaOfhka
fmdÿ
ck;dj ±kqj;a lsÍfï
jevigyka we;s l<
hq;=hs' fï i|yd .=jka
hdkdj, we;s iÕrd
wdÈfhys mdrïmßl iy,a
ms<sn|j
±kaùï
m<
lsÍu;a" ckm%sh pß;
fhdod .ksñka ta ms<sn|j
±kqj;a
lsÍu
u.ska
iudch ;=< mdrïmßl
iy,a mßfNdackh ckm%sh
l< yelshs'
l=vd le| melÜ" l=vd
<uqkag
yd
.eìks
ujqjrekag"
frda.Skag
.e<fmk iy,a j¾. l=vd
ákaj, weisÍu wdÈh
u.ska ieliSug myiq yd
myiqfjka
wdl¾IKh
jk whqßka mdrïmßl
iy,a i|yd w.h tl;=
l<
yels
nj
wf,úlrejkag jgyd Èh
hq;=hs'

fylag¾ fldínElvqj
f.dúlghq;= m¾fhaIK yd mqyqKq
lsÍfï wdh;kfha fcHIaG
m¾fhaIK ks,OdÍ frdaIsKs
rUqlaje,a, iy m¾fhaIK
ks,OdÍ" pñ;a m%shxlr úiska
iïmdÈ; zzY%S ,xldfõ f;dard.;a
Èia;%slal lsysmhl mdrïmßl
iy,a m%fNaohka ys ksIamdok iy
wf,úh( j¾;udk ;;a;ajh iy
wkd.; úNj;dZZ hk ixlaIsma;
m%;sm;a;s igyk wiqßKs'
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ශ්රී ලංකාව ේ ලංවග  ලංවරන ලං
ධ නය ලංව්ගග ලංතරර ලං් ලංධ න ලංරැනක් ලං
ගන්න  ලංබඩඉරිඟු, වග  ලංවරන ලංඉඩම් ලං
්මා ය නන් ලං වවි  ලංවු ේ ලංවී ලං
වග වට ලංපමාණි.
බඩඉරිඟු ලං zzග්රැමි න් ලං zz කුකනට ලං
තනත් ලං ධ නය ලං ව්ගගනක් ලං වන ලං තරර ලං
එහි ලං විවය ත්මාව ලං න මාන ලං වන් න් ලං
Zea mays න. ලං කෝව ේ ලං බඩඉරිඟු ලං
විශ ක ලංවශ නන් ලංවග  ලංවරන ලංරටවල් ලං
වන් න් ලං මාක්සි වෝව, චීනන,
රුසින ව, බ්රසීලකන, රු ම්ි න ව,
ආ්ගජන්ටින ව ලං
හ  ලං
යු ගොස් කෝවින වයි. ලං
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ශ්රී ලං කාව ේ ලං ව ්ගෂිව ලං බඩඉරිඟු ලං
තවශයර වන ලං මා. ටො. ලං 200,000ක් ලං
වන ලං තරර ලං ඉන් ලං
මා. ටො. ලං
67,237ක්මා ලං ආනනනන ලං වරු ලං
කැ ේ. ලංබඩඉරිඟුවක ලං පෝෂය ලංතගන ලං
සැකකූ ලං
විට ලං
73.76%ක් ලං
ව බෝහයි ේට් ලං ව, 7.20%ක් ලං
්ෝටීන්න් ලං ව, 3.99%ක් ලං ලිපිඩ ලං ව,
1.04%ක් ලංඛණිජ ලංවශ නන්ව ලංවැක් ේ ලං
(වෘෂිව්ගමා ලං
වප ්ගර ම්න්තුව,
2016).
බඩඉරිඟු ලං වග ව ලං සඳහ  ලං ගැඹුරු,
ව බි ව ලං ද්රවය ලං සහිර ලං ස රවත් ලං
කෝමා ලං පස ලං වඩ ත් ලං නෝගය ලං ේ. ලං
ස ්ගථව ලං කෝමා ලංපස ලංවඩ ත් ලං නෝගය ලං
ේ. ලං ස ්ගථව ලං වග වක් ලං සඳහ  ලං
500ml-600ml
පමාය ලං
වූ ලං
ව්ගෂ පරනනක් ලං තරයවශය ලං ේ. ලං
බෝග ේ ලංස ්ගථව ලංව්ගධනනක් ලං
සඳහ  ලං21 0 C- 26 0 C ව ලංඋෂ්යත්ව ලං
පර සනක් ලං සුදුසු ලං ේ. ලං එ මාන්මා ලං
ප සහි ලංpH තගන ලං5.6-8ත් ලංතරර ලංවින ලං
යුතුන. ලංතප ලංර ට් ලංබඩඉරිඟු ලංවවන් න් ලං
මා ස් ලං
වන්න ේ ලං
කැ බන ලං
ව්ගෂ පරනන ලං සමාඟයි. ලං එ හත් ලං ජක ලං
සම්ප වනන ලං
සහිරව ලං
නක ලං
වන්න ේදීව ලං බෝගන ලං වග  ලං වර ලං
ඉහළ ලං තස්වැන්නක් ලං කබ  ලං ගැනීමාට ලං
පුළුවන. ලං
මාරට ලං බඩඉරිඟු ලං වග ව ලං රරමාක් ලං
වය ප්ත ර ලංවී ලං්ත් ත් ලංවින ක ලංවක ප ේ ලං
වි ශේෂ නන්මා ලං
බදුල්ක ලං
සහ ලං
මාොයර ගක ලං දිස්ත්රික්වවකයි. ලං ශ්රී ලං
කාව ේ ලං බඩඉරිඟු ලං වග  ලං වරන ලං
දිස්ත්රික්ව ලං තරර ලං
මාොයර ගක ලං
( හක්ටන ර ලං 23180), තුර ධපුර ලං
( හක්ටන ර ලං 25108), බදුල්ක ලං
( හක්ටන ර ලං 6128 ලං හ  ලං තම්ප ර ලං
( හක්ටන ර ලං5073) ්ධ න ලං ේ. ලං
2016 ලංවස ්ගදී ලංශ්රී ලංකව ේ ලංබඩඉරිඟු ලං
වග  ලං වළ ලං මුළු ලං ඉඩම් ලං ්මා යන ලං
හක්ටන ර ලං 67630ක් ලං වන ලං තරර ලං
මුළු ලං
ි ෂ්ප වනන ලං
මා. ටො. ලං

243960ක් ලං පමාය ලං තගනක් ලං ගනී ලං
(ජන ල්ඛන ලං හ  ලං සාඛය ල්ඛන ලං
වප ්ගර ම්න්තුව, 2016). මාමා ලං
බෝගන ලංවින ක ලංවක ප ේ ලං හේන්වක ලං
මිශ්ර ලං බෝගනක් ලං කස ලං වග  ලං වරන ලං
තරර ලංජක ලංසම්ප වනන ලං්ති ලංවිට ලංරි  ලං
බෝගනක් ලං කසව ලං වග  ලං කිරීමාට ලං
හැකින. ලංබඩඉරිඟු ලංවග වට ලංවැළ වන ලං
රෝග ලං තරර ලං මාකවඩ ලං රෝගන ලං හ  ලං
වොළ ලංතාගමා රන ලංමූලිව ලං ේ. ලංරවව ලං
ප ක බෝධවයින් ලං  ලං කස ලං පුරුක් ලං
පණුව  ලං හ  ලං ධ නය ලං වරල් ලං පණුව  ලං
්ධ න ලං
ේ ලං
(වෘෂිව්ගමා ලං
වප ්ගර ම්න්තුව, 2016).
බඩඉරිඟු ලංවග ේ ලංි ෂ්ප වන ලංවිනවමා ලං
පි කබඳ ලංසිනඹක න්ඩුව ලංහ  ලං්තිමා ල් ලං
ගොවිජන ලං සේව  ලං මාධයස්ථ න ලං බක ලං
් ශශවක ලංසිදු ලංවළ ලංසීකක්ෂය ේදී ලං
බඩඉරිඟු ලං
ගොවීන්ට ලං බකප න ලං
්ධ න ලං ගැටු  ලං කිහිපනක් ලං y÷න  ලං
ගැනීමාට ලංහැකි ලංවූ ලංතරර ලංතවශය ලංමූකය ලං
පහසුවම් ලංසපන  ලංගැනීමා ලංඑමා ලංගැටළු ලං
තරර ලං ්මුඛ ලං වින. මාමා ලං ගොවීන් ලං
්ධ න ලං කස ලං වග ව ලං සඳහ  ලං යන ලං
කබ  ලංගන්න  ලංආව ර ලංකිහිපනකි. ලං










තස්වු ලං
කබ  ලං
දී ම් ලං
පො රොන්දුව ලං මාර ලං යන ලං
කබ  ලං
වන ලං ගමා ලං හ  ලං
නගර ේ ලං
රොග ලං සහ ලං
සිල්කර ලං ව ළන්වන්
පෞශගලිව ලං සහ ලං ර ජය ලං
තාශ ේ ලංබැාකු
සීලමිර ලං මූකය ලං පහසුවමාක් ලං
කබ  ලං
වන ලං
ගොවි ලං
සාවිධ න ලං සහ ලං මාරය ධ ර ලං
සමිති
ගම්මා නන ලංතුළ ලංක්රින ත්මාව ලං
වන ලං පොලී ලංවරුවන් ලං(ගිි  ලං
පොලී)
හිරවත් ලං මිතුරන් ලං සහ ලං
ඥ තීන්
බඩඉරිඟු ලං
ි ෂ්ප වන ලං
සමා ගම් ලං (CIC, KST සහ ලං
ප්රීමා )
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මාහිදී ලං ස වච්ඡ  ලං කිරීමාට ලං තවහස් ලං
වරන් න් ලංයන ලංමුවල් ලං හෝ ලංද්රjHනමා ලං
පහසුවමා ලංකබ  ලං වන ලංඉහර ලංසඳහන් ලං
ව< ලං සමා ගම් ලං පි කබඳවයි. ලං ප්රීමා  ලං
සමා ගමා ලං
2009 ලං
ව්ගෂ ේදී ලං ලං
සිනඹක ණ්ඩුව ලං
් ශශ ේ ලං
ක්රින ත්මාව ලං වී ලං ්ති ලං තරර ලං බඩඉරිඟු ලං
ගොවීන් ලං සඳහ  ලං බීජ ලං සැපයීමා ලං සිදු ලං
වරන ලංකදී. ලංරවව ලංKST සමා ගමා ලංප්රීමා  ලං
සමා ගමා ලං මාන්මා ලං 2013 ලං ව්ගෂ ේදී ලං
සිනඹක ණ්ඩුව ලං් ශශ ේ ලංබඩඉරිඟු ලං
මිකදී ලං ගැනීමා ලං සිදු ලං වර ලං ්ති ලං තරර ලං
ගොවීන්ට ලං බීජ ලං කබ  ලං ගැනී ම් ලං
පහසුවම් ලං සපන  ලං වන ලං කදී. ලං  ලං CIC
සමා ගමා ලං මාමා ලං යන ලං කබ  ලං දී ම් ලං
ක්රමා ේව ේදී ලං රවන ලං ප ්ගශවන ලං
කස ලං බැාකු ලං කිහිපනක් ලං තතුරින් ලං
හැටන් ලං
නැෂනල් ලං
බැාකුව ලං
රෝර ගන ලංතිබූ ලංතරර ලංසමා ගමා ලංඑමා ලං
බැාකුව ලං සමාග ලං ්ති ලං වරගත් ලං
ගිවිසුමාක් ලං මාර ලං ගොවීන්ට ලං යන ලං
පහසුවම් ලං කබ  ලං ශ. ලං CIC සමා ගමා ලං
මාොයර ගක ලංබඩඉරිඟු ලංවග ව ලංසඳහ  ලං
යන ලං කබ දී ම් ලං ක්රමාන ලං 2015 ලං
වස ්ගදී ලං ආරම්භ ලං වර ලං ්ති ලං තරර ලං
මාමා ලං සමා ගමා ලං විසින් ලං යන ලං කබ  ලං
දී ම්දී ලං
ගොවීන් ලං
රෝර  ලං ගු ලං
කබන් න් ලං වි ශේෂ ලං ක්රමා ේවනක් ලං
තුගමානන ලංකිරී මාි . ලංපළමුව ලංවග  ලං
වරන ලං
් ශශ ේ ලං
ගොවි ලං
ි  නෝජිරනකු ලං සමා ගමා ලං විසින් ලං පත් ලං
වරු ලං කබන ලං තරරමා ලං එමා ලං ගොවි ලං
ි  නෝජිරන  ලං හරහ  ලං යන ලං තනදුම් ලං
කිරීමාට ලං තවශය ලං ගොවි ලං පුක ලං වක ලං
රොරතුරු ලං කබ  ලං ගනී. ලං CIC
සමා ග මාන් ලං යන ලං කබ  ලං ගැනී ම්දී ලං
ගොවීන් ලං සපුර ලින ලං යුතු ලං සුදුසුවම් ලං
පහර ලංපරිදි ලං ේ.





වග  ලං වරන ලං ඉඩ ම් ලං
්මා යන ලංතක්වර ලං2ට ලංවඩ  ලං
වැඩි ලංවින ලංයුතු ලංවීමා
වග  ලං වළහැකි ලං ඉඩම් ලං
්මා යන
ඉඩ ම් ලංතයිතින

[Date]

30





භ විර  ලං වළහැකි ලං පු ල් ලං
ශ්රමාන
ඉඩ ම් ලං බිම් ලං සවස  ලං ්ති ලං
ආව රන
පස ලං
සෝව න මා ලං තවමා ලං
වරගැනීමාට ලං භ විර  ලං වර ලං
්ති ලංක්රමා ේව

ගොවි ලං ි  නෝජිරන  ලං කබ  ලං වු ලං
කබන ලං කැයිස්තුව ලං උප නෝගී ලං
වර ගන ලංහැටන් ලංනැෂනල් ලංබැාකුව ලං
හරහ  ලංසිදු ලංවරන ලං රෝර  ලංගැනීමාකින් ලං
තනතුරුව ලං
CIC
සමා ග ම් ලං
වළමාන ව රීත්වන ලංමාඟින් ලංතවස න ලං
වශ නන් ලං රෝර  ලංගැනීමා ලංසිදු ලංවරයි. ලං
ඉහර ලං සුදුසුවම් ලං තුව ලං පළමුව ලං ලං
කැයිස්තුගර ලං වරගන්න  ලං ගොවි ලං
පුල්වලින් ලං 30% ලං ්තිශරනවට ලං
පමායක් ලං යන ලං කබ  ලං ගැනීමා ලං සඳහ  ලං
තවස න ලං
වශ නන් ලං
සමා ගමා ලං
තුමාැතින ලංකබ  ලං වයි. ලං

CIC සමා ගමා ලංවිසින් ලංමූලිවවමා ලං
යන ලංකබ  ලං වන ලංතව ර ලං වවකි.
1. 7% ලං පො කනට ලං කබ  ලං වු ලං
කබන ලංස මා නය ලංවග  ලංයන.
2. 6.5%ව ලං පො කනට ලංතස්වු ලං
මිකදී ලං
ගැනී ම් ලං
වොන්ත්ර ත් ලං
පවනමා ලං
(Forward
Sales
Contract) නට ත් ලං ජ තිව ලං
වෘෂිව්ගමා ලං
සාව්ගධන ලං
වැඩසටහනට ලං (National
Agriculture
Development
Programme) සමාග ීකව ලං
කබ  ලං වු ලංකබන ලංයන.
තප ලං තධයනන ලං වළ ලං
ගොවීන් ලං
බහුරරනක් ලං විසින් ලං ඉහර ලං සඳහන් ලං
වළ ලං යන ලං ක්රමා ලං ව වන් ලං වවන ලං
ක්රමාන ලං නට ත් ලං යන ලං කබ ගන ලං
තිබුණි. ලං මාහිදී ලං ස වච්ඡ වට ලං බඳුන් ලං
වරු ේ ලං 6.5%ව ලං
පො කනට ලං
තස්වු ලංමිකදී ලංගැනී ම් ලං වොන්ත්ර ත් ලං
පවනමා ලං(Forward Sales Contract)

නට ත් ලංකබ  ලං වන ලංඑමා ලංයන ලංක්රමාන ලං
පි කබඳවයි. ලංCIC සමා ගමා ලං මාමා ලංයන ලං
කබ  ලං වු ලං කබන් න් ලං හැටන් ලං
නැෂනල් ලංබැාකුව ලංහරහ  ලංවන ලංතරර ලං
මාන ලංමා ස ලං6ක් ලංසඳහ  ලංවන ලංවග  ලංයන ලං
ක්රමානකි. ලං පසුගින ලං මා ස් ලං වන්න ේදී ලං
(2016 ලංවස ්ග) ලංCIC සමා ගමා ලංවිසින් ලං
ම් ලං ් ශශ ේ ලං බඩඉරිඟු ලං ගොවීන් ලං
වර ලං
තක්වරනට ලං
රුපිනල් ලං
30,000ව ලං යන ලං මුවකක් ලං කබ  ලං දී ලං
ති ේ. ලං මාමා ලං යනවලින් ලං රුපිනල් ලං
27,000ව ලං වොටසක් ලංද්රවයමාන ලංයන ලං
වන ලං තරර ලං ඉතිරි ලං රුපිනල් ලං 3,000ව ලං
වොටස ලං බැාකු ේ ලං ඉතිරි ලං වර ලං
තස්වැන්න ලං නළන ලං විට ලං ගොවීන්ට ලං
කබ  ලං වු ලංකැ ේ. ලං

බඩඉරිඟු ලංතක්වරනක් ලංවග  ලං
කිරීමාට ලංCIC සමා ගමා ලංවිසින් ලං
කබ  ලං වන ලංද්රවයමා ලංයන
1. මිශ්ර ලං පො හොර ලං - ලං 200kg
(යූරින  ලං + ලං මාඩ ලං පො හොර ලං
(MOP) )(යූරින  ලං + ලං වැට ලං
පො හොර ලං (TSP) + මාඩ ලං
පො හොර ලං(MOP) )
2. වමුහුන් ලංබීජ ලංපැවට් ලං1
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾

3. දිනර ලං පො හොර ලං- ලං100L
4. විටමින්
5. Cleo – 100ml/ac (වල් ලං
පැකෑටි ලංමා්ගවනනට)
6. පණුවන් ලං සඳහ  ලං කුඩු ලං
පැවට් ලං10
7. ස් ්න්ග ලං මාැෂින් ලං 1 (තත්) ලං ලං
(වල්න ශව ලං
හ  ලං
වෘමින ශව ලං මිශ්ර ලං වර ලං
ඉසීලමාට)
8. පඩාගු ලං2 -(්ට ලංසැවසීල ම්දී ලං
සිදු ලං වන ලං පසු ලං තස්වු ලං
හ ි න ලංතවමා ලංවර ලංගැනීමාට)
(HARTI සීකක්ෂය ලංවත්ර, 2016)

2016 ලං වස ්ග ලං මා ස් ලං වන්නන ලං සඳහ  ලං
පො හොර ලංමික ලංවැඩි ලංවූ ලංබැවින් ලංරවත් ලං
තමාරරව ලං රුපිනල් ලං 5000/=ව ලං යන ලං
මුවකක් ලං CIC
සමා ගමා ලං විසින් ලං
බඩඉරිඟු ලං ගොවීන්ට ලංකබ  ලං වන ලංකදි. ලං
ගොවීන් ලං විසින් ලං තස්වු ලං න<dගත් ලං
පසු ලං තස්වැන්න ලං CIC සමා ගමාට ලං
ත කවි ලං වරයි. ලං එමා ලං සමා ගමා ලං වු ලං
කබන ලං මික ලං තුව ලං සවස් ලං වර ලංතව ළ ලං
බිල්පර ලං හැටන් ලං නැෂනල් ලං බැාකුව ලං
වර ලංකබ  ලං වයි. ලං ගොවීන් ලං වර ලංCIC
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සමා ගමා ලං විසින් ලං කබ  ලං වු ලං කබන ලං
එමා ලං බිල්පර ලං (තවස න ලං වශ නන් ලං
ගවින ලං යුතු ලං යන ලං මුවක ලං පමායක් ලං
මාහි ලං සඳහන් ලං
ේ.) ලං හැටන් ලං
නැෂනල් ලං බැාකුවට ලං කබ  ලං දුන් ලං පසු ලං
ගවින ලං යුතු ලං යන ලං මුවක ලං තන ලං
වර ගන ලං ඉතිරින ලං ගොවි ලං මාහර ේ ලං
බැාකු ලං ගිණුමාට ලං බැර ලං වරු ලං කබන ලං
ක්රමා ේවනක් ලං මාහිදී ලං ක්රින ත්මාව ලං
ේ. ලං

CIC යන ලංක්රමාන ලංමාගින් ලංබඩඉරිඟු ලං
ගොවින ට ලංකැ බන ලං්තික භ ලං
කිහිපනකි.




වය ප්ත ර ලං සේවන ලං හ  ලං නව ලං
වැුමා ලං සමා ග ම් ලං වය ප්ත ර ලං
ි කධ රීන් ලං
හරහ  ලං
ගොවීන්ට ලං නොමි ල් ලංකබ  ලං
දීමා ලං (වැුවත් ලං කිරී ම් ලං
වැඩසටහන් ලංමාගින්).
සිල්කර/ රොග ලං
ව ළන්වන් ලං මාන් ලං නොව ලං
CIC
සමා ගමා ලං විසින් ලං
තස්වැන්න ලං මිකදී ලං ගු ලං
කබන ලංමි, ලං්ව ශනට ලංපත් ලං
කිරීමා.





සමා ග ම් ලං
වය ප්ත ර ලං
ි කධ රීන් ලං විසින් ලං වග ව ලං
සිදු ලං
වරන ලං
ඉඩම් ලං
ි රීක්ෂයන ලං වර ලං තවශය ලං
උප වස් ලංකබ  ලංදීමා.
බීජ,
පො හොර,
වෘමින ශව ලං ආදී ලං තවශය ලං
නවුම් ලං ි සි ලං වක වට ලං
ගොවීන්ට ලං කබ  ලං ගැනීමාට ලං
හැකි ලංවීමා.

CIC සමා ගමා ලංමාගින් ලංයන ලං
කබ දී ම්දී ලංබඩඉරිඟු ලං ගොවින ට ලං
සිදුවන ලංතව සි





බැාකුවලින් ලං යන ලං කබ  ලං
ගැනී ම්දී ලං
ගොවින ට ලං
මුහුයපෑමාට ලං සිදු ලං වන ලං
තපහසුර  ලං මාමා ලං ක්රමා ේ ලං ලං
නොවීමා ලං (්ප ලං කබ  ලං දීමා,
විවිධ ලංලිනකිනවිලි ලංආදී).

මාමා ලං තධයන ේදී ලං තප ලං සමාග ලං
ස වච්ඡ  ලං ව< ලං ගොවීන් ගන් ලං 80% ලං
වට ලං වැඩි ලං පිරිසක් ලං CIC සමා ගමා ලං
හරහ  ලං යන ලං කබ  ලං ගත් ලං තන ලං වති. ලං
මාමා ලං ් ශශ ේ ලං CIC සමා ග මාන් ලං
යන ලං කබ ගත් ලං බඩඉරිඟු ලං ගොවීන් ලං
පැවසූ ලංතන්වමාට ලං මාමා ලංයන ලංක්රමා ේ ලං
ව සි ලං මාන්මා ලංතව සිව ලං්ර.

f.dúck;d 2017 iema;eïn¾



වවර ලං තවස්ථ වවදීුව ලං ලං
බඩඉරිඟු ලංසඳහ  ලංමික ලංඉහළ ලං
ගිනව ලං CIC සමා ගමා ලං සමාග ලං
ගිවිසගත් ලං මිකටමා ලං රමා ලං
තස්වැන්න ලංත කවි ලංකිරීමාට ලං
සිදු ලංවීමා. ලං
සමා ග මාන් ලං තස්වැන්නට ලං
ඉහළ ලංමිකක් ලං නොකැබීමා.
තරරමාැදි ලං කූට ලං වළඳුන් ලං
විසින් ලං ගොවීන් ගන් ලං තඩු ලං
මිකට ලං තස්වැන්න ලං මිකදී ලං
ගන ලංCIC සමා ගමාට ලංඉහළ ලං
මිකවට ලංත කවි ලංකිරීමා.

මිකදී ලං ගැනී ම් ලං වොන්ත්ර ත් ලං පවනමා ලං
නට ත් ලං වග ව ලං පි කබඳ ලං වය ප්ත ර ලං
සේවන ලං හ  ලං නව ලං වැුමා ලං ගොවීන්ට ලං
කබ  ලංදී ලංතවශය ලංසිනු මා ලං නවුම් ලංකබ  ලං
දුන්නව ලං ගොවීන් ලං රමා ලං තස්වැන්න ලං
වනත් ලං වළඳුන්ට ලං ත කවි ලං වරන ලං
තවස්ථ ව ලං බහුකන. ලං පසුගින ලං වස ්ගදී ලං
ගාවතුර ලංසහ ලංි නඟන ලංි ස  ලංමිලිනන ලං
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108ව ලං
නවුම් ලං යන ලං
කස ලං
බඩඉරිඟු ලං ගොවීන්ට ලං CIC සමා ගමා ලං
කබ  ලං දී ලං තිබුයව ලං සමා ගමාට ලං ඉන් ලං
තනවරගර ලං හැකි ලං වී ලං ්ත් ත් ලං
මිලිනන ලං 103ව ලං යන ලං ්මා යනකි. ලං
ගොවීන් ලං සමාහරක් ලං මාන ලං වග  ලං
යනක් ලං කස ලං සකව  ලං යන ලං ගවීමා ලං
පැහැර ලංහැර ලං්ති ලංබවව ලංCIC සමා ගමා ලං
හරහ  ලංවැනගන්නට ලංකැබුණි. ලං
බඩඉරිඟු ලං වග වන් ලං කැ බන ලං
ආව න මාන් ලං තවමා ලං කස ලං වග ව ලං
සඳහ  ලංවූ ලංවිනවමාවත් ලංආවරයන ලංවර ලං
ගර ලං
නොහැකි ලං වූ ලං
ගොවීන් ලං
තධයන ේදී ලං හමු ලං වින. ලං රවව ලං මාමා ලං
් ශශන ලං තුළ ලං යන ලං පවනමා ලං මාර ලං
තස්වු ලං කබ දී ම් ලං පො රොන්දුව ලං
මාර ලං බීජ ලං සහ ලං පො හොර ලං කබ වන ලං
සිල්කර ලං ව ළඳුන් ලංර ශිනක් ලංබිහි ලංවී ලං
්ර. ලං
මාමා ලං ද්රවය ලං කබ දී ම්දී ලං  ලං බීජ ලං සඳහ  ලං
කි කෝ ලංඑවවට ලං ලංරුපිනල් ලං500/= ක් ලං
සහ ලං පො හොර ලංකි කෝ ලං50 ලංමිටිනවට ලං
රුපිනල් ලං 200/= ක් ලං වැඩිපුර ලං තන ලං
වරයි. ලං මාමා ලං තවශය ලං ද්රවය ලං ි සි ලං
ේක වට ලං කබ දීමාව ලං සිදු ලං නො ේ. ලං
ම් ලං හේතු වන් ලං මාමා ලං ් ශශ ේ ලං
බඩඉරිඟු ලං ගොවීන් ලං හට ලං ි සි ලං වකට ලං
වග ව ලං ආරම්භ ලං වර ලං පවත්ව  ලං ගන ලං
න මා ලංගැටු වක් ලංවී ලං්ර. ලං ලං

මාමා ලංයන ලංක්රමාන ලං ගොවීන්ට ලංනහපත් ලං
ආව ර නන් ලං ක්රින ත්මාව ලං වු ේ ලං
බීජ ලං සහ ලං පො හොර ලං වැි  ලං නවුම් ලං
තවශය ලං ේක වට ලං කැබීමා, නව ලං
වැුමා, උප වස් ලං සහ ලං ර ක්ෂයන ලං
වය ප්ත ර ලං ි කධ රීන් ලං හරහ  ලං කැබීමා ලං
වැි  ලං ්තික භ ලං පවතින ලං ි ස න. ලං
බඩඉරිඟු ලං
ගොවින ට ලං රමා ේ ලං
ශ්රමානට ලං සහ ලං විනවමාට ලං සරිකන ලං
ස ධ රය ලංඉහළ ලංමිකක් ලං ලංCIC සමා ගමා ලං
විසින් ලං කබ ශනම් ලං එන ලං මාමා ලං
ගොවීන් ේ ලං ජීවන ලං රත්වන ලං ඉහළ ලං
නැාවීමාට ලංඋපව රී ලංවු ලං්ර. ලං

මාොයර ගක ලංබඩඉරිඟු ලං
ගොවින ේ ලංයන ලංකබ  ලංගැනී ම් ලං
සහ ලංත කවි ලංගැටු ව ලංතවමා ලං
කිරීමාට ලං නෝජන  ලංකිහිපනකි.




මාමා ලං ් ශශනට ලං වනත් ලං
් ශශ ලං
වලින් ලං
ගැණුම්වරුවන් ලං
වැඩි ලං
පිරිසක් ලං පැමිය ලං බඩ ලං ඉරිඟු ලං
සඳහ  ලං
රරඟව රී ලං
වළඳ පොළක් ලං
ි ්ගමා යන ලංකිරීමා.
වී ලංවග වට ලං මාන්මා ලංරජ ේ ලං
මාැදිහත් ලං වීමා ලං මාගින් ලං
බඩඉරිඟු ලං වග ව ලං සඳහ ව ලං
පො හොර ලං සහන ධ රන ලං
නම්ර ක් ලංදුරවට ලංකබ  ලංදීමා.
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් ශශ ේ ලංබඩඉරිඟු ලංවග ව ලං
සඳහ  ලං ගොවි ලං සාවිධ න ලං
පිහිටුව  ලං ඒ ලං හරහ  ලං මාමා ලං
සමා ගම් ලං සමාඟ ලං ගණු වු ලං
කිරීමා.
බඩඉරිඟු ලං වග ව ලං සඳහ  ලං
යන ලං කබ දී ම් ලං විධිමාත් ලං
ක්රමා ේවනක් ලං
ගොවිජන ලං
සේව  ලං මාධයස්ථ න ලං තුළ ලං
පිහිටුව  ලං ්ති ලං ගොවිජන ලං
බැාකු ලං හරහ  ලං රජන ලං විසින් ලං
ක්රින ත්මාව ලංකිරීමා.

බඩඉරිඟු ලං
ගොවීන ේ ලං පු ල් ලං
තව නමාට ලං මාමා ලංවග වන් ලංකැ බන ලං
ව නවත්වන ලං
සැකකින
යුතු ලං
්මා යනකින් ලං ඉy< ලං බැවින් ලං යන ලං
කබ  ලං ගැනී ම්දී ලං සිදු ලං වන ලං
තපහසුර වනන් ලං රරමාක් ලං දුරට ලං හෝ ලං
සමානන ලංවීමා ලං මාොයර ගක ලංබඩඉරිඟු ලං
ගොවින ේ ලං ජීවන ලං මාටට්මා ලං ඉහළ ලං
නැාවීමාට ලං මාහත් ලං රුකුකක් ලං වු ලං
නොතුමා නන. ලං

තුෂ ර  ලංධ්ගමාව්ගධන
ප්ග ේෂය ලංි කධ රීනී
වෘෂි ලංසම්පත් ලංවළමාන වරය ලං
තාශන
හක්ට්ග ලං වොේබෑවඩුව ලං ගොවි ලං
වටයුතු ලංප්ග ේෂය
සහ ලංපුහුණු ලංකිරී ම් ලංආනරනන

[Date]
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අප අවට පවතින සියලුම
ස්වභාවික සම්පත් සීමිතය.
උදාහරණ ලෙස ගත්විට මිනිසා
භාවිතයට ගනු ෙබන ජෙ
ප්රභවය්, වායු ප්රභවය්,
ආලෙෝක ප්රභවය්, භූමිය, ඇතු¿
අලනකුත් සියලූම ස්වභාවික
සම්පත් සීමිතය. එබැවි්, එම
ස්වභාවික සම්පත් නිසි ලෙස සහ
මනා කළමනාකරණයකි්
යුක්තව පරිහරණය කිරීම
මිනිසාලේ පරම යුතුකමක් ලම්ම
වගකීමක් ලේ. එලසේ, එම සම්පත්
මනා කළමනාකරණයකි් ලතොර
පරිහරණය මගි් ඇතිවිය හැකි
අනිසි පෙවිපාක ද අතිමහත්ය.
ලමයට කදිම නිදසු් ලබොලහෝය.

පසුගිය මැයි මාසලේ දී, ශ්රී ොකාවට
බෙපෑ අධික නිරිත දිග ලමෝසම්
වර්ෂාපතනයත් සමග ඇතිවූ ගා
වතුර තත්ත්වය ඉ් එක් නිදසුනකි.
වාර්තාවෙට අනුව ඉ් මියගිය
සාඛ්යාව 100කට අධික ය. අවම
වශලය් ෙක්ෂ ලදකකට වඩා වැඩි
පිරිසක් අවතැ් jQy' මෑත
ඉතිහාසලේ ඇතිවූ දරුණුතම ගා
වතුර තත්ත්වය ලෙස ද විද්වතු්
ලමය හදු්වා දී ඇත. ලකලසේ වුවද,
ලමම තත්ත්වයට මුලිකම ලහේතු
සාධකය ලෙස ලප්වා දිය
හැක්ලක් වසර ගණනාවක සිට සිදු
කරනු ෙබන පාරිසරික විනාශයයි.
ලමය එක් සිදුවීමක් පමණකි.
ලමව් සිදුවීම් ගණනාවක් මෑත
ඉතිහාසලය් උපුටා ගත හැක.
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පාරිසරික විනාශය තු<s් ඇතිවන
අනිසි පෙවිපාක භුක්ති විදිමි්
සිටින ජාතියක් ලෙස ශ්රී ොකාව ද
ලකලම් ලකලම් පරිවර්තනය
ලවමි්
පවතියි.
ලමව්
වාතාවරණයක්
හමුලේ
විදයානුකූෙව පාරිසරික සම්පත්
ඇගයීම තු<s් එම සම්පත් මනා
කළමනාකරණය ලවත ලයොමුවීම
කාලීන
අවශයතාවක්
ලෙස
ලප්වා දිය හැක.

පරිසර ආර්ථික විදයාව
මානව ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ
ස්වභාවික පරිසරය අතර පවතින
අලනොනය සම්බ්ධය පිිබබද
අධයනය කිරීම පරිසර ආර්ථික
විදයාව ලෙස ir,ව හැදි්විය
හැක.
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පරිසර ආර්ථික විදයාලේ මුලික
අරමුණ වනුලේ මිනිසා අවට
පවතින ස්වභාවික සම්පත් ms<sn|ව
ගැඹුරු මුෙය හැදෑරීමක් තුිබ් එම
ස්වභාවික සම්පත් මනා ලෙස
කළමනාකරණය කිරීම සහ, එම
සම්පත් දිගු කාලීනව භාවිතයට
ගැනීම සම්බ්ධලය් ලසොයා
බැලීම යන කරුණු ය. ලමම
ක්රියාවලිලේ දී, එම ස්වභාවික
සම්පත්වෙ නිස්සdරණය සහ
භාවිතය යන කරුණු ලදවර්ගය
ලවතම අවධානය ලයොමු කරනු
ෙැලේ. එලම්ම, යම් ක්රියාවලියක
දී
බැහැර
වන
අපද්රවය
සම්බ්ධලය්ද අවධානය ලයොමු
කරයි. ලමලෙස සිදුකරනු ෙබන
නයායයික
සහ
ප්රාලයෝගික
අධයනය් හරහා මිනිසා සහ
පරිසරලේ තිරසාර සාවර්ධනය
සදහා වැදගත් වන කොනුරුපී
පාරිසරික ප්රතිපත්ති සැකසීම
පරිසර
ආර්ථික
විදයාලේ
තීරණාත්මක කර්තවය ලෙස
හදු්වා දිය හැක.

පරිසර ආර්ථික විදයාව
වැදගත් ව්ල් ඇයි?
පරිසරය සුරැකීම හා තිරසාර
සාවර්ධනය සම්බ්ධලය් සකස්
කරනු ෙබන ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ගනු
ෙබන
තී්දු
තීරණ
නිසියාකාරව, උචිත කාෙලේදී
වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිÍමට
අවශය මුලික අවකාශය සකස්
කිරීම පරිසර ආර්ථික විදයාලේ
වැදගත්ම කාර්යභාරය ලේ. තවද
ආර්ථික විදයාලේ සාකපයපයක් වන
"ලවළදලපොළ
අසමත්වීම"
(Market Failure) සම්බ්ධලය්
ගැඹුරි් හැදෑරීමට ද ලමය ඉවහපය
ලේ. භාණ්ඩ හා ලසේවා විභජනලේ
අකාර්යක්ෂමතාව
ලහේතුලකොටලගන
ලවළදලපොළ
අසමත්වීම
සිදු
ලේ.
වඩා

ප්රලයෝගිකව ගත් විට, ස්වභාවික
සම්පත්
සීමිත
බැවි්
පාරිලභෝගිකයාලේ රුචිකත්වයට
සරිෙන පරිදි, අවශය වන ඉපයලුමට
සරිෙන සැපයුමක් රහිත වීම ලමහි
දී සිදුලේ. එව් අවස්ථාවෙදී යම්
රටක
රජය
ලහෝ
අදාළ
බෙධාරී්ලේ ස්වාධීන මැදිහත් වීම
ලමම ක්රියාවලිය නිසියාකාරව සිදු
කිරීමට අතයාවශ සාධකයක් ලෙස
බෙ පැවැත්ලේ. එහි දී විදයානුකුෙ
පදනමකි් සම්විත පරිසර
ආර්ථික විදයාව ලම් සදහා
උපලයෝගී කර ගත හැකිය.
ගැඹුරි් විග්රහ කරන විට, යම්කිසි
ස්වභාවික සම්පතක් භාවිතා කිරීම
සම්බ්ධලය් අද අප ගනු ෙබන
තී්දු තීරK, අනාගතලේදී එම
ස්වභාවික සම්පලතහි පැවැත්ම
ලම්ම එහි ඉතිරිය ලකලරහි ද
සෘජුවම බෙපානු ෙබයි. විධිමත්
මිෙ යාමනයක් තුිබ් ලමම
ක්රියාවලිය
ලබොලහෝ
දුරකට
සාර්ථක කරගත හැක.

උදාහරණයක් වශලය්, නියමිත්
මිෙක් මගි් ස්වභාවික සම්පත්වෙ
අරපිරිමැස්ම ලම්ම එම සම්පත්
සාරක්ෂණය කිරීමට අවශය වන
මුෙයමය ප්රතිපාදන ද ලව් කිරීමට
හැකියාවක් මි් ෙැලේ. එපමණක්
ලනොව, නව සම්පත් ගලේෂණයට ද
ලමය මහගු පිáවහෙක් ලේ. තවද,
යම්කිසි
වයාපෘතියකදී
එම
වයාපෘතියට සෘජුවම සම්බ්ධ
ලනොවන
පාර්ශවය්ට
(Externalities)
ලම්ම
පරිසරයටත් එම වයාපෘතිය මගි්
අහිතකර
තත්ත්ව
බෙ
පවත්ලේනම්, එම අදාළ වයාපෘතිය
සිදුකරනු ෙබන පාර්ශවය මගි්
එහි පුර්ණ වගකීම දැරිය යුතුය.
උදාහරණයක් වශලය්, යම් කිසි
නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක දී අතුරුපෙ
ලෙස ජීවයට අහිතකළ හා
පරිසරයට හානි දායි විෂ වායු
මුදාහරිනම්, එම වායු මගි් එම
නිෂ්පාදන ක්රියාවලියට සම්බ්ධ
ලනොවන පාර්ශවය්ට ද ඉ් හානි
ලගන ලද්.

ගැඹුරි් විග්රහ කරන
විට, යම්කිසි
ස්වභාවික සම්පතක්
භාවිතා කිරීම
සම්බ්ධලය් අද අප
ගනු ෙබන තී්දු
තීරK, අනාගතලේදී
එම ස්වභාවික
සම්පලතහි පැවැත්ම
ලම්ම එහි ඉතිරිය
ලකලරහි ද සෘජුවම
බෙපානු ෙබයි.
විධිමත් මිෙ යාමනයක්
තුිබ් ලමම ක්රියාවලිය
ලබොලහෝ දුරකට
සාර්ථක කරගත හැක.
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ලමය පරිසර ආර්ථික විදයාවට
අනුව ndහිර පිරිවයකි (External
Cost). එව් අවස්ථාවෙදී ලම්
සදහා සුදුසු මිෙක් (පාරිසරික
බද්දක්) අදාළ පාර්ශවය්ට නියම
කිරීම මගි් ලමම අහිතකර
තත්ත්වය ලබොලහෝ දුරට යාමනය
කරගත හැකිලේ. ඒ සදහා පරිසර
ආර්ථික විදයාලේ අ්තර්ගත විවිධ
ක්රලමෝපාය් උපලයෝගී කර ගත
හැක.

පාරිසරික භාණ්ඩ හා ලසේවා
ඇගයීලම් රාමුව

ආර්ථික විදයා{h් පරිසරලේ
වටිනාකම ඇගයීම සඳහා පදනම්
කරගනු ෙබන මූලික සාධක
ව්ල්
මානවලක්ද්රීයතාව
(Anthropocentric)
හා
උපලයෝගයතාවයි (Utilitarian).
ලමම සාධක ලදවර්ගය මගි්
පරිසරලේ
සිදුවන
ආර්ථික
ලවනස්කම් මිනිසාලේ අනාගත
අභිවෘධියට බෙ පැවැත්ලවන

ආකාරය විශ්ලපයෂණය කරනු
ෙබයි. ලමම විශ්ලපයෂණය සඳහා
උපලයෝගී කරගනු ෙබ්ල්
පූර්ණ ආර්ථික වටිනාකම (Total
Economic Value - TEV) රාමුවයි.
ලමමගි් පරිසර පද්ධතියක විවිධ
මට්ටම් සැෙකිපයෙට ගැල්.
භාවිතයට ග්නා (Use Value)
ලම්ම ලනොග්නා (Nonuse
Value)
යන
ලදවර්ගලේම
වටිනාකම ලමමගි් අගයයි.
පහති් දැක්ලව්ල් පූර්ණ
ආර්ථික ඇගයීලම් වර්ගීකරණයයි.

පූර්ණ ආර්ථික
වටිනාකම
පූර්ණ ආර්ථික
වටිනාකම
වර්ගීකරණය
භාවිතයට ග්නා ය්ලන්
අදහස් ව්ල්, මිනිසා භාවිතයට
ගනු ෙබන පාරිසරික සම්පත්වෙට
නියම කරන ඇගයීමයි. සෘජු
භාවිතය යනු මිනිසාලේ සෘජු
මැදිහත් වීම මත මිනිසා විසි්
පාරිලභෝජනට ගනු ෙබන හා
ලනොෙබන පාරිසරික සම්පත්වෙට
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නියම
කරන
ඇගයීමයි.
පාරිලභෝජන භාවිතය යනු මිනිසා
පරිසරලය් පාරිලභෝජනය සදහා
ලයොදා
ග්නා
අමුද්රවයයි.
උදාහරණ ලෙස, ආහාර ද්රවය හා
දැව දැක්විය හැක. පාරිලභෝජන
ලනොවන භාවිතය යනු පරිසර
පද්ධතිලය්
ෙැලබන
විවිධ
ලසේවායි.
උදාහරණ
ලෙස
විලනෝදාත්මක දසු් ලප්වා දිය
හැක. වක්ර භාවිතය ලෙස සෙකනු
ෙබ්ල්, පාරිසරික පද්ධතිවලි්
මිනිසාට ෙැලබන විවිධ

ප්රලයෝජනවත් ලසේවාය. ඒවානම්,
පරිසර පද්ධතිවෙ කෘතHhka වන
ගා වතුර පාෙනය, භූගත ජෙ
සාසරණය, ජෙ පවිත්ර කරණය හා
අනිකුත් ලසේවාය. විකපයප භාවිතය
සිදු ව්ල් යම්කිසි සම්පතක් ඉදිරි
ප්රලයෝජයන සදහා යන විකපයප
තීරණය ඇති කිරීම තු<s් ඒ
සම්පත
සදහා
වටිනාකමක්
නිර්ණය කිරීමයි. පාරිලභෝජන
භාවිතය හා පාරිලභෝජන සදහා
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ලනොවන භාවිතයට අයත් ලනොවන
අනිකුත් සියපයෙම, භාවිතයට
ලනොග්නා වර්ගීකරණයට බඳු්
ලේ. ලමය ලදයාකාර ලේ. එක්
ආකාරයක්
නම්,
පැවැත්ම
(Existence) මත සිදු කරනු ෙබන
ඇගයීමයි. එනම්, එම සම්පත
පැවතීම යන කාරණාව අවලබෝධ
කර ගැනීම හරහා සිදු කරනු ෙබයි.
අනික් ආකාරය නම්, යම් සම්පතක
අනාගත උරුමය (Bequest) මත
සිදුවන ඇගයීමයි.

පාරිසරික ඇගයීලම්
ක්රම ලේදය්
පරිසරය ඇගයීම සදහා භාවිතා වන
ප්රධාන ප්රලේශ ආකාර තු්
වර්ගයක් ඇත. ඒවා පිිබලවලි්,
1. සෘජු
ලවලළදලපොළ
ඇගයීලම්
ප්රලේශය
(Direct
Market
Valuation)
2. අනාවරිත
අභිමත
ප්රලේශය
(Revealed
Preference Approach)

3. ප්රකාිතත අභිමත ප්රලේශය
(Stated
Preference
Approach)

සෘජු ලවලළදලපොළ ඇගයීලම්
ප්රලේශය (Direct Market
Valuation)
ලමහි දී පරිසරය ඇගයීම ස|හා
දැනට ලවලළදලපොළ තුළ පවතින
සතය දත්ත භාවිතයට ගැනීම සිදු
ලේ. ඒ ස|හා පළමුලව්ම, දැනට
ලවලළදලපොළ
තුළ
වාKsජ
මට්ටලම් අලෙවි වන භාණ්ඩ හා
ලසේවා හ÷නා ගත යුතුය. ලමම
භාණ්ඩ හා ලසේවා ස|හා මිෙ
තීරණය වනුලේ එම අදාළ භාණ්ඩ
හා ලසේවා සදහා පවතින ඉපයලුම හා
සැපයුම මතය. යම් භාණ්ඩයක
ලහෝ ලසේවාවක සැපයුම ඉතා පහ<
අගයක් ග්ල් නම්, එම භාණ්ඩය
ලහෝ ලසේවාලේ මිෙද ඉතා ඉහ<
අගයක් ගනී. සෘජු ලවලළදලපොළ
ඇගයීලම් ප්රලේශය යටතට අයත්
අනු ඇගයීලම් ක්රම කිහිපයක් ද
පවතී.

a. ලවලළදලපොළ මිෙ පදනම්
කර ගැනීලම් ප්රලේශය (Market
Price Based Approach)
වඩාත් සුෙභ ලෙස භාවිතයට ගනු
ෙබන ක්රමයක් ලෙස ලමය හ÷්වා
දිය හැකිය. ලමම ක්රමලේ දී
අභිමතය (Preference) ලම්ම
ආ්තික පිරිවැය (Marginal Cost)
ද සැෙකිපයෙට ගනු ෙබයි.
ඉතා ලහො¢් ක්රියාත්මක වන
ලවලළදලපො<la ;=< සෘජුවම අදාළ
භාණ්ඩ හා ලසේවාලේ මිෙ වඩා
කාර්යක්ෂම ෙබා ගැනීම ලමහි
උපකපයපිතය ලේ.
සර, උදාහරණයක් ලෙස අප
මිරිදිය ලතත් භූමියකි් ෙබා
ග්නා මත්සය සම්පත, එම මිරිදිය
ලතත් භූමිලේ පැවැත්ම මත රදා
පවතී. එහිදී ඒ ස|හා වන මිෙ
සෘජුවම ලතත් භූමියට ආලරෝපණය
ලේ.

ඉතා ලහො¢්
ක්රියාත්මක වන
ලවලළදලපො<la ;=<
සෘජුවම අදාළ භාණ්ඩ
හා ලසේවාලේ මිෙ වඩා
කාර්යක්ෂම ෙබා
ගැනීම ලමහි
උපකපයපිතය ලේ.
සර, උදාහරණයක්
ලෙස අප මිරිදිය
ලතත් භූමියකි් ෙබා
ග්නා මත්සය
සම්පත, එම මිරිදිය
ලතත් භූමිලේ
පැවැත්ම මත රදා
පවතී. එහිදී ඒ ස|හා
වන මිෙ සෘජුවම
ලතත් භූමියට
ආලරෝපණය ලේ.
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b. පිරිවැය පදනම් කර ගැනීලම්
ප්රලේශය (Cost Based
Approach)
ලමම ක්රමලේ දී මිෙ තීරණය
කරගනු ෙබ්ල් යම්කිසි ජජව
පද්ධතියකට
අදාළ
කිසියම්
ලසේවාවක් නැවත කෘත්රිම ලෙස
නිපදවීලම් දී, ඒ ස|හා වැයවන
වියදම තක්ලසේරු කිරීම හරහාය.
ලමම ක්රමය වඩාත් සුදුසු ව්ල්
ජජව
පද්ධතිවලි්
ඉටුවන
පාෙනය
කිරීලම්
ලසේවාව
(Regulating Services) තක්ලසේරු
කිරීම ස|හා ය. එලහත් ආර්ථික
විලශේෂ{h් ලප්වා ලදන පරිදි
ලමම ක්රමලේ අවාසියක් වනුලේ
සමහර
අවස්ථාවෙ
දී
පාරිලභෝගිකය් දරන සතය වියදම
අවතක්ලසේරු වීමය.

c. නිෂ්පාදන ශ්රිතලේ ප්රලේශය
(Production Function
Approach)
ලමහි දී කිසියම් ජජව පද්ධතියක
ලසේවාවක්, අවසාන ලවලළද ද්රවයක්
වශලය් ලගන එහි වටිනාකම
තක්ලසේරු කරනු ෙබයි.

ලමම ක්රමය වඩාත් සුදුසු ව්ල්
ජජව
පද්ධතිවලි්
ඉටුවන
පාෙනය
කිරීලම්
ලසේවාව
(Regulating
Services)
හා
ආධාරක ලසේවාව (Supporting
Services) තක්ලසේරු කිරීම ස|හා
ය. එහි දී පරිසරලය් ෙැලබන
ලසේවා, ලයදවුමක් (input) ලෙස
සෙකනු ෙැලේ. ලමහි දී මිනිසා
විසි් සිදු කරනු ෙබන යම්කිසි
කාර්යයක අතුරුපෙ වශලය්, යම්
පරිසර පද්ධතියකට හානි සිදුවීම
හරහා එම පරිසර පද්ධතිලේ
සිදුවන හානිය සැෙකිපයෙට ලගන
ලමම ඇගයීම සිදු කරනු ෙබයි.

අනාවරිත අභිමත ප්රලේශය
(Revealed Preference
Approach)
ලමම ක්රමලේ මූලික පදනම
ව්ල් තනි පුද්ගෙලයකු ජජව
පද්ධතිය හා සම්බ්ධ තීරණ
ගැනීම, ස්වාධීන නිරීක්ෂකලයකු
විසි් නිරීක්ෂණය කිරීම තුිබ් ඊට
අදාළව ඇගයීලම් කටයුතු කිරීමයි.
ලමම ක්රමය සෘජු හා වක්ර භාණ්ඩ හා
ලසේවා යන ලදවර්ගලේම ඇගයීම

ස|හා ලයෝගය ලේ. සරෙ ලෙස
ගත්විට තනි පුද්ගෙලයකුලේ
තීරණ
ගැනීලම්
පටිපාටිය
අනාවරණය කිරීම තුිබ් ලමම
ක්රමය කියාවට නැාලේ. ලමහි දී
අනුගමනය
කරන
පියවර
කිහිපයක් ඇත.











ජජව පද්ධතිය සදහා
ප්රතිනිහිත
ලවළඳලපොළක්
(Surrogate
Market)
පැවතීම
සම්බ්ධලය්
නිශ්චය කර ගැනීම.
ඊට අදාළව සුදුසු අනාවරිත
අභිමත ප්රලේශයක් ලතෝරා
ගැනීම.
ඉපයලුම් ශ්රිතය නිර්මාණය
කිරීම සදහා අවශය වන දත්ත
ලවළඳලපොළ තු<s් එක් රැස්
කිරීම.
ඉපයලුම් ශ්රිතලේ ඇතිවන
ප්රමාණාත්මක
හා
ගුණාත්මක ලවනස නිර්ණය
කිරීම.
සමුහනය කිරීම.
සුදුසු
පරිදි,
අවශය
අවස්ථාවෙ දී එම අගය්වෙ
අනාගත
වටිනාකම
(Discounting)
තක්ලසේරු
කිරීම.

ලමහි දී මිනිසා විසි් සිදු කරනු ෙබන යම්කිසි කාර්යයක අතුරුපෙ වශලය්, යම් පරිසර පද්ධතියකට හානි
සිදුවීම හරහා එම පරිසර පද්ධතිලේ සිදුවන හානිය සැෙකිපයෙට ලගන ලමම ඇගයීම සිදු කරනු ෙබයි.
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අනාවරිත අභිමත ප්රලේශය යටතට
අයත් අනු ඇගයීලම් ක්රම කිහිපයක්
ද පහති් දැක්ලේ.

1. ගමන සදහා වැයවන පිරිවැය
ලසවීලම් ක්රමය (Travel Cost
Method)
ලමම ක්රමලේ දී පාරිසරික
සම්පත්වෙ වටිනාකම යම් කිසි
පුද්ගෙලයකුට එම සම්පත ලවත
ප්රලේශ වීමට ගතවන කාෙය සහ
ඊට වැයවන මුෙයමය වටිනාකම
යන කාරණා ලදවර්ගය මගි්ම
තීරණය කරනු ෙබයි. උදාහරණ
ලෙස පුද්ගෙලයකු වනා්තරයක්,
කඳු ිතඛ්රයක් ලහෝ ලවනත් එව්
ස්ථාන නැරඹීමට යාම මගි් ලමම
අගය් ෙබා ගත හැකිය. ලමහි දී
එම පුද්ගෙයාලේ සැබෑ හැසිරීම
නිරීක්ෂණය කරයි. එබැවි් ලමම
ක්රමය ලබොලහෝවිට විලනෝදා;aමක
කටයුතු ඇගයීමට ලයොදා ගනු
ෙැලේ. ක්රමවත් සීකක්ෂණ හරහා
අදාළ දුර, සැතපුමකට ලහෝ
පැයකට දරන පිරිවැය ලසොයා ගනු
ෙැලේ.

2. සුඛ්පරම පිරිවැය (Hedonic
Pricing)
ලමහි දී අදාළ භාණ්ඩ හා ලසේවාලේ
වටිනාකම එම භාණ්ඩ හා
ලසේවාව්වෙ ෙක්ෂණ මත පදනම්
වන පරිදි ඇගයීම සිදු කරනු ෙැලේ.
ඉතා සර, උදාහරණයක් ලෙස
නිවසක
ලහෝ
ලවනයම්
නවාතැ්ලපො<ක මිෙ තීරණය
කිරීලම් දී එම නිවස ලහෝ
නවාතැ්ලපොf<a විලශේෂ ෙක්ෂණ
වන කාමර සාඛ්යාව, ලගවත්ලත්
විසිතුරු භාවය හා ලවනත් යටිතෙ
පහසුකම් සදහා වන දුර යන
කරුණු මත තීරණය ලේ. ලමහි දී
මුලිකවම එම භාණ්ඩ හා ලසේවාව
සදහා වන පාරිසරික වටිනාකම හා
සුවපහසුව
පිිබබ|
විලශේෂ
අවධානය ලයොමු කරනු ෙැලේ.
ලමම සියලුම ක්රම ස්වභාවික
සම්පත්වලි් ගමය වන පිරිවැය
ලවත නාභිගත ලේ. තවද, අදාළ
වටිනාකම මගි් යම් පුද්ගෙලයකු
එම භාණ්ඩ හා ලසේවාව්ට
අමතරව, එහි පවතින සුවිලශේෂී
ෙක්ෂණවෙට ලකතරම් මිෙක්

ලගවීමට කැමතිද (Willingnessto-pay) ය්න ද ලසොයා ගත
හැකිය. එ බැවි්, ලමම ක්රමය
වඩාත් ලයෝගයව්ල් ස්වභාවික
සම්පත්වෙ ගුණාාග මගි් සෘජුවම
බෙපෑම් ඇතිවන භාණ්ඩ හා
ලසේවාවෙ මිෙ තීරණ කිරීම
සදහායි.

ප්රකාිතත අභිමත ප්රලේශය
(Stated Preference
Approach)
ලමහි දී අදාළ පුද්ගෙයා ස්වාභාවික
සම්පත් භාවිතය ලකලරහි පවත්නා
අරමුණ ඔහුලග් ඇසීම මගි්
පරිසර ඇගයීම කරනු ෙැලේ.
ලමහිදීද සීකක්ෂණයක් හරහා අදාළ
පුද්ගෙයා ස්වාභාවික සම්පත්වෙට
ඔහු විසි් දක්වන රුචිය උකහා
ගනු ෙැලේ. සීකක්ෂණලේ දී
සහභාගී වන තැනැත්තාට අදාළ
ස්වභාවික සම්පලතහි ලවනස්වීම
මනxකපයපිත ලවළඳලපො<a තත්ත්ව
(Hypothetical
Market
Conditions) යටලත් ඉදිරිපත්
කරනු ෙබන අතර, එම පුද්ගෙයා ඒ

ලමම ක්රමලේ දී
පාරිසරික සම්පත්වෙ
වටිනාකම යම් කිසි
පුද්ගෙලයකුට එම
සම්පත ලවත ප්රලේශ
වීමට ගතවන කාෙය
සහ ඊට වැයවන
මුෙයමය වටිනාකම
යන කාරණා ලදවර්ගය
මගි්ම තීරණය කරනු
ෙබයි. උදාහරණ ලෙස
පුද්ගෙලයකු
වනා්තරයක්, කඳු
ිතඛ්රයක් ලහෝ ලවනත්
එව් ස්ථාන නැරඹීමට
යාම මගි් ලමම
අගය් ෙබා ගත හැකිය
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ස|හා
ලගවීමට
කැමති
(Willingness-to-pay) ලහෝ ෙබා
ගැනීමට කැමති (Willingness-toaccept)
වටිනාකම
එමගි්
නිර්ණය කරනු ෙබයි. ලමම
ක්රමලේ
ප්රධානතම
වාසියක්
ව්ල්, එමගි් ප්රලයෝජනයට
ලනොග්නා නමුදු අනර්> වටිනා
කමකි් යුක්ත ස්වභාවික සම්පත්
වුවද ඇගයීමට ෙක්කෙ හැකි
වීමයි. ප්රකාිතත අභිමත ප්රලේශය
යටතට අයත් අනු ඇගයීලම් ක්රම
කිහිපයක් ද පහති් දැක්ලේ.

1. අනිශ්චිත ඇගයීලම් ක්රමය
(Contingency Valuation
Method)
ලමම ක්රමලේ දී, යම් ස්වභාවික
සම්පතක ලවනස් වීම ලහෝ එහි
සිදුවන
වැඩි
දියුණු
වීම්
පුලරෝකථනයක් මගි් ඊට අදාළ
වන පරිදි එක් එක් දර්ශනය්
(Scenario) නිර්මාණය කරනු
ෙබයි.

එම දර්ශන ලකලරහි පුද්ගෙය්
දක්වන රුචිකත්වය, ඔවු්ලේ
කැමැත්ත හා අකමැත්තද මත
අගයනු ෙබයි. සරෙ උදාහරණයක්
ලෙස ජෙ බිපයපත්වෙ අදාළ
කඩයිම් නිර්ණය හා ඊට අදාළ
මුෙයමය
අගලයහි
සිදුවන
ලවනස්කම්වෙ
කැමැත්ත,
අකමැත්ත විමසීමට ලමම ක්රමය
මැනවි් උපලයෝගී කර ගත
හැකිය. එහි දී විවිධ කඩයිම් හා ඊට
අදාළ මුෙයමය අගය් කිහිපයක්
අදාළ පුද්ගෙයාට ලයොමු ක<
හැකිය. තවද පුද්ගෙයාලග්
පුද්ගෙයට අදාළ අවශයතාවය්
හුවමාරු වීලම් රටාව ඉතා ලහොදි්
ලමමගි් අධයනය ක< හැකි ලේ.

2. සායුක්ත විශ්ලපයෂණය
(Conjoint Analysis)
ලමම ක්රමලේ දී යම්කිසි ස්වාභාවික
සම්පතක වටිනාකම තීරණය
කිරීලම් දී, එම සම්පතට අදාළ වන

උපෙක්ෂණ කිහිපයක් (Set of
Attributes) කණ්ඩායම්ගත කර
සායුක්ත වශලය් විශ්ලපයෂණය
කරයි. එහි දී ලම් සදහා
විවිධාකාරලය් විචෙනය වන
විවිධ මාන සාමූහික වශලය්
සැෙකිපයෙට ගනු ෙැලේ. ලමම
ක්රමය වරණ පරීක්ෂණය (Choice
Experiment) ලෙසද හඳු්වනු
ෙබයි. ලමහි දී අදාළ පුද්ගෙයාට
තම්
රුචිකත්වය
දක්වන
උපෙක්ෂණ විලශේෂය සහිත ලපොදිය
(Alternative) ලතෝරා ගැනීමට
(Choose)
ලහෝ
අනුපි<sfj<
(Rank) දැක්වීමට පවසයි. ඒ අනුව
පරීක්ෂකය්ට ඒ ලපොදිය සඳහා
පුද්ගෙයා ලගවීමට ලහෝ ෙබා
ගැනීමට
රුචිකත්වය
දරන
මූෙයමය අගය නිර්ණය l<
හැකිලේ. ලමහි ප්රධානතම වාසිය
ව්ල් ලමමගි් සම්පුර්ණ පරිසර
පද්ධතියකම
(Ecosystem)
වටිනාකම ඇගයීමට ලමම ක්රමය
ලයොදා ගත හැකිවීමයි•

විරාජිත් කුරුප්පු
පර්ලේෂණ නිෙධාරී
ලහක්ටර් ලකොේබෑකඩුව
ලගොවිකටයුතු පර්ලේෂණ හා
පුහුණු කිරීලම් ආයතනය
Note
Check for the spelling mistakes.
Insert or remove pictures
where necessary. This paper
was typed via google input
tools. Therefore, there might
be errors when you open and
go through the document.
Specially font mismatching can
be noticed. To avoid this issue,
I will send the pdf version of
this document as well for your
consideration.
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w§k úoHd{fhl="

f¾ kj
úfÊj¾Ok uy;d ;uka úiska ks¾udKh l< w;ag%elagrh iu.
Ñka;lfhl= yd
ksmehqïlrejl= jQ wdpd¾h f¾
úfÊj¾Ok uy;d ^1924$08$20&
ñh f.dia jir y;la miq.h
s
wf.daia;= ui 18 jeksodg ^2010
$08$18 & iïmQ¾K úh' fï f¾'
úfÊj¾Ok uy;df.a wNdjfhka
f;jirla msÍu ksñ;af;ka
m%ùk f,aLl kd,l .=Kj¾Ok
uy;d úiska zisjq uxi, fld¨
.eghdZ íf,d.a wvúhg
iïmdokh l< úfYaI ,smshls'

f¾
úfÊj¾Ok

86 වසරක ජීවිත කාලය තුළ ඔහු
අ¨ත් දේ රැසක් කළා. ද ොවිතැන,
බලශක්තිය, ඉඩම් පරිහරණය හා
පරිසර සංරක්ෂණය යන lafIa;%
හතදේ නිරවුල් හා නිවහල්
දැක්මක් මත පදනම් වූ පාර දයිකක
පරතිපත්ති, කි්රයාමාේ හා විසුමම්
රාශියක් ඔහු දයිජනා කළා.

yß; úma,jh ksid
wfma f.dú;ek
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බටහිර
සම්පරදායට
විදයා
අධ්යාපනයක්
හා
තාක්ෂණ
පුහුණුවක් ලද ඔහු, පසු කදලක
දපරදි ට හා ශ්රී ලංකාවට ුම ම වූ
දේශීය දැනුම පරගුණණ කළා. හදහත්
ඇතැම් අන්තවාදීන් දමන් හක්
දැනුම් සම්පදර ායක හල්බ ද න
අදනක් සිය¨ දැනුම් සම්පදර ායන්
දහළා දැකීම කදළේ නැහැ. ඒ
දවනුවට දපර-අපර දදදි
යා
කරමින්, හැම තැනින් ම හරවත් හා
පරදයිජනවත්
දැනුම
ුකහා
නිමින් ඔහු අදේ කාලදේ
සංවේධ්න අභිදයි යන්ට පති
ර ාාර
දැක්විය හැකි් කද
ර මිපායයන්
දසොයා කයා. අටුව කඩා පුටුව හදන
ආකාරදේ
දකටි
කාලීන
සංවේධ්නය හඹා යාදම්දී මතු වන
බරපතල විසමතා කල් තබා දුටු ඔහු
කළ අනතුම  ඇඟවීම් තවමත් අදේ
විේවතුන්
හා
පරතිපත්ති
සම්පාදකයන් හරිහැටි රහණය කර
ද න නැහැ. 1995දී ඉන්දියාදේ
Down To Earth සඟරාව
දවනුදවන් දේ සම මා දීේඝ
මාධ්ය සාක්ජජාවක් කළා.

වී ද ොවිතැන, දහේන් ද ොවිතැන,
හරිත විේලවය හා හහි අහිතකර
පරතිලල, බලශක්ති
අේබුදයට
පිළියම් ආදී දත්මා රැසක් ැන අප
කථා කළා. හය හදා දමදා තුර මා
කළ මාධ්ය සාක්ජජා සිය ණනක්
අතර මතකදේ සදා රැුමන
සංවාදයක්. වසර 18කට පසුව හය
සිංහල අනුවාදයක් දලස දබදා
න්නට මා කල්පනා කළා.

මතුව තිදබනවා. දමය මුලින් ම
වටහා
ත්දත් ද ොවීන්. දැන්
විේවත්
මහත්තුම න්ටත්
හය
දත්ම ම් කහින්! අද අවශය වන්දන්
බිම් පරමාණයකි්න් අප ුපදවා
න්නා ආහාර දහි අදනකුත්
දබි දහි පරමාණය පරශසනත කර
ැනීම (optimize) මිස හැකි් තාක්
ුපරිම කර ැනීම (maximize)
දනොදවි.

නාලක: ඔබ හරිත විේලවදේ
දපර මන්කම වකු හා
ආවඩන්නකු වූවත් පසු කදලක
ඒ සියල්ල පරශනන කළා. ඇි?

සමහම න් තවමත් තේක
කරනවා ජන සංඛ්යාව වැඩි වන
දේ යට සමානුපාතිකව හැකි්
තාක් අසනවනු වැඩි දනොකදළොත්
සාකන්න බරපතල පරශනනයක්
විය හැකි්ය කි්යා. ඔබ හකඟ
දවනවා ද?

දේ: හරිත විේලවය ඇරැඹුදේ
ආහාර
අදහේනියක්
ඇතිවීම
වළක්වන යහපත් අරමුණින් වුවත්
හහි මූලික පද
ර ේශයන්ද පරබල
දදිෂ තිබුණා. දම් නිසා සුල
ද ොවියාද
පැත්දතනුත්,
දසොබාදහදම් පැත්දතනුත් අප දැඩි
පසුබෑමකට ලක් වුණා. කල් ත වී
දහි දම් වැරදි හරි සනවා ත යුතු
බවට අද විදයාඥයනයන් හා පරතිපත්ති
සම්පාදකයන් අතර පිළි ැනීමක්

දමතැන පරශන
න ය හුදදක් අසනවනු
වැඩි කර ැනීම දනොදවි. සු¿
ද ොවියා ද ොවිතැදනන් ලබන
ලාබය වැඩි කර දීමි. ද ොවියාද
සමාජ හා ආේථික තත්ත්වය න ා
සිටු වන්දන් නැතිව දකතරම්
විදයාත්මක විසුමම් කි්රයාත්මක
කළත් වැඩක් නැහැ.
තිරසාර බව (sustainability)
කි්යන්දන් අදේ රදේ ද ොවිතැනට
අ¨ත් සංකල්පයක් දනොදවි.
අදේ සාම්පරදාික ද ොවීන් හය
මනාව දැන සිටියා සහ හරිහැටි
පරගුණණ කළා. මුල් යු දේ
කෘෂිකේම දදපාේතදම්න්තුව ද හම
පාදේ ම යන ලකුණු තිබුණා.
ුදාහාරණයක් හැටියට 1936දී
නිකුත් කළ හරිත දපොදහොර
(Green Manuring) නම් නිල
පරකාශනයක තිරසාර දලස මහ
දපොළදවන් ලලදාව ලබන සැටි
විසනතර කර තිදබනවා.

දමතැන පරශනනය හුදදක් අසනවනු වැඩි කර ැනීම දනොදවි. සු¿ ද ොවියා
ද ොවිතැදනන් ලබන ලාබය වැඩි කර දීමි. ද ොවියාද සමාජ හා ආේථික
තත්ත්වය න ා සිටු වන්දන් නැතිව දකතරම් විදයාත්මක විසුමම් කි්රයාත්මක
කළත් වැඩක් නැහැ.
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අවාසනාවකට 1960 – 1970
කාලදේ හරිත විේලවය නිසා අදේ
කෘෂිකාේමික පරතිපත්තිය හා
දදපාේතදම්න්තුව සිහි විකල් වී
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අයාදල් කයා! මංමුලා වුණා! හදසේ
දනොවූවා නම් අද අප මුහුණ දී
සිටින අේබුදයට මැදි වන්දන්
නැහැ. දැන් සිදුව ඇත්දත් බාහිරින්
වඩ වඩාත් කෘතිරම හකතු කි්ීමම් ව ා
බිම්වලට දමමින් දකදසේ දහි
ලලදාව නැත්නම් අසනවනු පවත්වා
ැනීම. දමය දරා ත දනොහැකි්
මේටමකට පත් දවලා…

1955 ඔබ නිපද වූ දරිද දදදක්
අත් ටරැක්ටරය (LandMaster)
පරවේධ්නය කරමින් ඔබ
ද ොවිතැන යාන්තී්රකරණය
කරන්නට තැත් කළා. නමුත්
පසුව ඒ සියල්ල දලොකු
වැරදීමක් බව කි්යා සිටියා. ඒ
ඇි?
ඇත්ත. හරිත විේලවය මුලදී මාත්
හය විශනවාස කළා. මාත් අයාදල්
කයා! හදසේ වූදේ මූලික මේටදම්
පරශනනයක් මතු දනොකි්ීමම නිසාි.
ටරැක්ටරය
කදළේ
ද ොවිතැන
යාන්තී්ක
ර රණය කි්ීමම ද, නැත්නම්
මී හරකා යාන්තී්ක
ර රණය කි්ීමම ද?

අපට හැකි් වූදේ යාන්තමට මී
හරකාට
යාන්තික
ර රණ
ආදේශකයක් දීමට පමණි. හයත්
හතරම් පරශසනත විසුමමක් දනොදවි.
මීහරකාට දමන් පරපුරක් දබි
කි්ීමදම් හැකි්යාව ටැර ක්ටරයට
නැහැ!
නැතදහොත්
කි්රි
නිපදවන්නට දහි ද ොම හරහා
ද ොවිබිම දපොදහොර කරන්නටත්
බැහැ. දම් නිසා දලොකු කුඩා හැම
ටරැක්ටරයක් ම අදේ රදේ
ද ොවිතැනට හුමන්වා දීම දහොඳ
අරමුණින් වුවත් අප සිදු කළ දලොකු
වරදක්. පසු කදලක දබොදහි
අධ්යයන හා අත්හදාබැලීම්වලින්
අනතුම ව මා දත්ම ම් ත් මූලික
සතයය දමයි. ද ොවිබිමක පස
දපරැළීම දබොදහි දකොට ම
කරන්දන් වල් පැළෑටි පාලනය
කි්ීමමටි. හනම් අපට අවශය
දබි ය හැර අදනකුත් පැළෑටි හම
දපොදළොදවහි හම කාලදයහි මතු
වනු වැළැක්වීමටි. මා ණන්
බැලූ විදියට අදේ රදේ (ද ොඩ හා
මඩ)
ද ොවිතැන්වලදී
කරන
පරිශරමය හා වියදදමන් 40-60%ක්
පමණ වැය වන්දන් දමදසේ පස
දපරැළීම හරහා වල් පැළෑටි
පාලනයට.

නමුත් පස දපරැළීදම් අහිතකර
විපාක තිදබනවා. ලිහිල් වූ පස
දලදහසිදයන් දසිදා පාලවට ලක්
විය හැකි්ි. දම් නිසා පස
දපරැළීමට ලක් කළ ව ා බිම්වල
පදසේ සාරවත් බව අහිමිවීදම්
දලොකු අවදානමක් තිදබනවා.
ඝේම කලාපීය අදේ රටවල
ද ොවිතැදන් අතිශය තී්රණාත්මක
සාධ්කයක් නම් පදසේ සම බවි
(soil fertility). හය රැක ැනීම
ඉතා වැද ත්.

පස දපරළන්දන් නැතිව වල්
පැළෑටි පාලනය කරන කරම
තිදබනවා ද?
පරධ්ාන විකල්ප දදකක් තිදබනවා.
හකක් වල්නාශක රසායනික
භාවිතය. හය වියදම් සහ ත දමන්
ම පරිසරයට අහිතකර කි්රයාවක්.
දදවැන්න නම් ද ොවිබිදම් ජල
පාලනය හරහා වල් පැළෑටි
මේදනය. දමය අප සිතනවාට වඩා
පුලල් දලස අදේ ද ොවිතැදන් සිදු
දකදරනවා. අදේ වාරි ජලදයන්
තුදනන් දදකක් ම දයොදා න්දන්
කුඹූම වල වල් පාලනය සඳහාි.

අපට හැකි් වූදේ
යාන්තමට මී හරකාට
යාන්තික
ර රණ
ආදේශකයක් දීමට
පමණි. හයත් හතරම්
පරශසනත විසුමමක්
දනොදවි. මීහරකාට
දමන් පරපුරක් දබි
කි්ීමදම් හැකි්යාව
ටරැක්ටරයට නැහැ!
නැතදහොත් කි්රි
නිපදවන්නට දහි ද ොම
හරහා ද ොවිබිම දපොදහොර
කරන්නටත් බැහැ. දම්
නිසා දලොකු කුඩා හැම
ටරැක්ටරයක් ම අදේ රදේ
ද ොවිතැනට හුමන්වා දීම
දහොඳ අරමුණින් වුවත් අප
සිදු කළ දලොකු වරදක්
f.dúck;d 2017 iema;eïn¾
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මා ණන් බලා ඇති අන්දමට අද
(1995)
ශීර
ලංකාදේ
වී
ද ොවිතැදන්දී සහල් කි්දලි හකක්
නිපදවා න්නට ජලය දටොන් 20ක්
පමණ වැය කරනවා. වී පැළෑටියට
හහි දභෞතික වේධ්න අවශයතා
සඳහා දමතරම් ජල කන්දරාවක්
ඕනෑ නැහැ. ජලය බහුතරය දයොදා
න්දන් වල් ඉසනමතුවීමට දනොදී
කල්ලා මරා දැමීමටි!
වාරි ජලය ද ොවීන්ට දනොමිf,a
ලැබුණත් හය සම්පාදනයට රජයට
වියදමක් යනවා. ඒ වියදම වී
ද ොවිතැදන්
අදනකුත්
වියදම්වලට හකතු කළ විට සහල්
විකුණා නැවත ලබා ත දනොහැකි්
තරම් නිෂනපාදන වියදමක් දමරට වී
ව ාදේදි සිදු වනවා.

දම් විකල්ප දදක හැර දවනත්
කරම තිදබනවා ද?
කල් යාදම්දී මා දත්ම ම් ත්තා
වල් නාශක රසායනික දහි වාරි
ජලය දහි දයොදා දනොද න
දවනත් කරමයකි්න් වල් පැළෑටි
පාලනය
කි්ීමදම්
චින්තන
විේලවයක් අවශය බව.

හය තිරසාර වන්නට නම් බාහිරින්
දයොදන දේ අවම විය යුතුි.
හදමන් ම වියදම අඩු හා සරල විය
යුතුි. ආසියාදේ හා අපික
ර ාදේ
ඝේම කලාපීය රටවල ද ොවීන්
සම
වැඩ කරේදී මා වසර
ණනක් දම් අභිදයි දේ විවිධ්
පැතිකඩ සමීපව අධ්යයනය කළා.
දපොදතන් දනොදවි, ව ා බිදමන්!
දලොකු වටයක් කයාට පසු මා වටහා
ත්දත් අපට අවශය විසුමම ඝේම
කලාපීය සනවාභාවික වනාන්තර තුළ
කාලාන්තරයක් තිසනදසේ ඉදේ ම
කි්රයාත්මක දවමින් ඇති බවි!

වල් පැළෑටි පාලනය ඕනෑ
වන්දන් දබි වවන
ද ොවීන්ට. හය දසොබාවික
වනාන්තරයකට අදා< වන්දන්
දකොදහොම ද?
මිනිසන බලපෑමකට ලක් දනොවී
නිදහදසේ වැවුණු ඝේම කලාපීය
වේෂා වනාන්තරයකට පිවසී
සමීපව නිරික්සන විට අපට දපනී
යනවා වනාන්තරවල බිම් මේටදම්
හතරම් කුඩා පැළෑටි වේධ්නයක්
නැහැ.

දහේතුව දලොකු සනවලින් වැදටන
වියළි දකොළ දිරාපත් දවමින් බිම්
මේටම වසා ැනීමි.
වනාන්තරදේ
සාරවත්
බව
(fertility) ාකීරකරණය කැදරනවා.
දලොකු සනවල ැඹූරට විහිදදන
මුල් මකන් යට තිදබන පදසහි
සාරය ුකහා ද න ශාක පතර හා
ද ඩි බවට පත් කරනවා. කලකට
පසු දම් ශාක දකොටසන (හා
අවසානදේ මුල ස ම) වියලී මතු
පිටට වැදටනවා. ඒවා ටිදකන් ටික
දිරාපත් වූ විට සාරය නැවතත් පසට
හකතු වනවා. දම් දකොළ දරොඩු
හක් වීම නිසා අනවශය (වල්)
පැළෑටි බිහිවීම ද ඉදේ පාලනය
වනවා.
මා වටහා
ත්තා ද ොවිතැන්
කි්ීමදම් දලොකු ම අභිදයි දදක
නම් පදසේ සාරය පවත්වා ැනීම හා
වල් මේදනය බව. කුමන දබි ය
ව ා කළත් දම් තමි දලොකු ම
සීමාකාීම සාධ්ක දදක. ඝේම
කලාපීය
වනාන්තරවල
දසොබාදහම දම් සාධ්ක දදක
අපුම වට
කළමණාකරණය
කරනවා.

කල් යාදම්දී මා
දත්ම ම් ත්තා
වල් නාශක
රසායනික දහි
වාරි ජලය දහි
දයොදා දනොද න
දවනත්
කරමයකි්න් වල්
පැළෑටි පාලනය
කි්ීමදම් චින්තන
විේලවයක්
අවශය බව
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හහිදී වැද ත්ම පුම ක වන්දන් සන.
යම් බිමක් ලලදායී වනවාද
මුඩුබිමක් වනවාද යන්න තී්රණය
වන්දන් සනවල පිහිටීම මකන්.
ව ාබිදම්දී අපට දම් වනාන්තර
කරන දේ අනුකරණය කළ
හැකි්දැි මා දසොයා බැලූවා. හය
සාේථකව කරන කරමයක් මට
පිලිපීනදේදී හමු වුණා. හයට
කි්යන්දන්
බෑවුම්
ව ාබිම්
තාක්ෂණය (Sloping Agricultural
Land Technology දහවත් SALT)
කි්යාි. දකටි කාලීන දබි
කුමකර බිම්වල වැවීදම්දී පස රැක
නිමින් බැහැරින් කෘෂිරසායනික
හකතු කි්ීමම හැකි් තාක් අඩු
කරන්නට SALT කරමය මදහිපකාීම
වනවා. SALT සඳහා බහුවාේෂික
සන (perennial trees) ව ා බිමක
සිටු වනවා. දකටි කාලීන දබි
වවන විටත් (කුඹූම වල පවා)
දලොකු
සන
තැනින්
තැන
වැදටන්නට ඉඩ දීම අදේ පැරණි
ද ොවිතැදන් සිරිතක් වුණා. දම්
සනවලින් වියලී බිමට වැදටන
දකොළ දරොඩු මකන් පදසේ
දතතමනය පවත්වා නිමින් හහි
සම බව ද වැඩි කරනවා.

SALT කරමය බෑවුම්වල
ද ොවිතැනට පමණ ද?
බෑවුම්වලට වඩා සුදුසුි. මන්ද
සදමි්ජා දේඛ්ා මේටමට දමබුම
සන දේළි හැටියට වවමින් වැටි
බිහිකි්ීමම වඩාත් දලදහසි නිසා.
1970 දශකදේ අප ආසියාදේ හා
අපිරකාදේ රටවල දම් කරමදේදය
අත්හදා බලමින් දියුණු කළා. අද
හය ඝේම කලාපය පුරා පිළි ත්
සංරක්ෂණාත්මක
ද ොවිතැන්
කරමයක්.

ද ොවීන්ට වාසි රැසක් තිදබනවා.
රසායනික
දපොදහොර
හා
වල්නාශක වැනි වියදම් සහ ත
බාහිර හකතු කි්ීමම් තව දුරටත්
අවශය නැහැ. හදසේ ම පස
දසිදායාම වැළදකනවා. කුම
බෑවුම්වල ව ා කි්ීමදම්දී දබොදහි
දදනා පුම දුව සිටින්දන් ඒවා මුලින්
හළිදපදහළි දකොට දබි පමණක්
සිටුවන්න. දමය හරි අනුවණකාීම
වැඩක්. හින් දසොබාවික දසවන
හා පදසේ දසොබාවික රැකවරණය
අහිමි වී, පස අේවට වැසනසට
නිරාවරණය වනවා.

වායුද ිලදයන්
නිටරජන්
දසොබාවිකව ුකහා ද න මුල්
හරහා හය පසට මිශර කි්ීමදම්
හැකි්යාව ඇති සන දහි පුමම  දහි
SALT කරමදේදී අප ව ාබිමක දේළි
හැටියට වවනවා. හමකන් පසට
හකතු කරන දකොළ දරොඩු හතැන
ම දිරාපත් වන්නට ඉඩ හරිනවා.
ඉවත් කි්ීමමක් නැහැ. ඇත්තට ම
අපි දසොබාදහදම් කි්රයාවලීන්ද න්
ද ොවිතැනට දසේවා ලබා න්නවා.
හතදකොට පිටතින් දපොදහොර දහි
දවනත් ද්රවය හකතු කි්ීමදම්
අවශයතාවය අවම කර න්නට
හැකි්ි•

SALT කරමය ද ොවීන්
පිළි න්දන් දකදලස ද?
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f,dl= - l=vd" .eyeKq - msßñZ
wms yefudau tljf.a leue;s
u,a j¾.h ;uhs frdai lsh,d
lshkafka' fï ksid f,dalfha
ckm%shu u,a j¾.h;a frdai
njhs lshkafka' ,xldfj;a
ck;dj w;r;a ckm%shu u,a
j¾.h frdai njg ielhla
keye' fudlo frdai .yla ke;s
f.j;a;la fndfydu úr,
fohla'
f,dj mqrd frdai u,aj,g ;sfnk
ckm%sh;djh w;S;fha isgu
fkdfjkiaj mj;skjd' fujeks
;;a;ajhla ±lsh yels jkafka
frdai
u,a
iïnkaOfhkau
muKhs' wfkl=;a lemQ u,a
fndfyduhlg mj;skafka l,ska
l,g
by<
my<
hk
ckm%s;djhla'

frdai u,a fjf<|fmd<
frdai u,a j.dj f.ñÿf,a
w,xldrh i|yd lrk mqoa.,sl
j.djlska
Tíng
f.dia
jHdmdßl j.djl ;;a;ajhg m;a
fj,d fndfyda ld,hla fjkjd'
wo ´kEu rgl foaYh
S jYfhka
iy cd;Hka;r jYfhka frdai
u,a i|yd úYd, b,a¨ula
mj;skjd' fï ksid frdai u,a
j.dj id¾:l jHdmdrhla njg
m;a fj,d ;sfnkjd'
,xldj ;=< frdai u,a ^lemQ u,a&
i|yd fukau frdai me< i|yd o
fyd| fjf<|fmd<la ;sfnkjd'
tfy;a fï .ek jvd;a fyd¢ka
úuid n,k úg ±lsh yels
jkafka
fuu
jHdmdßl
wjia:dj$ fjf<|fmd< wjia:dj
ksishdldrfhka Ndú; lsÍug
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wfma frdai j.dlrejka Wkkaÿ
fkdjk njhs' Bg m%Odk fya;=j
ù
;sfnkafka
,xldfõ
fndfyduhla j.dlrejka frdai
j.d lrkafka t<suyfka ùuhs'
t<suyfka lrk frdai j.djlska
.=K;ajfhka Wiia u,a ,nd
.ekSug b;du ÿIalrhs' ta ksid
fï ms<sn| úfYaI{hska fhdackd
lrkafka by< wiajekakla
iys;" .=K;ajfhka by< frdai
u,a ,nd.ekSug kï zzyß;d.drZZ
;=< j.dj isÿúh hq;= njhs'

id¾:l frdai j.djla
i|yd l< hq;= foa
Tn by< .=K;ajfhka yd jeä
wiajekakla iys; frdai j.djla
mj;ajdf.k hdug wjYH kï
my; i|yka oE flfrys
wjOdkh fhdojkak'
1. by< wiajekakla fok
m%fNao j.d lsÍu'
2. uf,a jeä Ôj ld,hla
we;s m%fNao j.d lsÍu'
(Vase Life Ôj ld,h 5-6
isg 16 muK&

3. c,h myiqfjka weo
.kakd m%fNao j.d lsÍu'
4. wdl¾IKSh j¾K iys;
m%fNao j.d lsÍu'
5. uo iqj|la we;s m%fNao
j.d lsÍu'
6. f,v frda. yd hdka;%sl
m¿ÿùïj,g Tfrd;a;=
fok m%fNao j.d lsÍu'
7. fjf<|fmdf<a ckm%sh
j¾K j.d lsÍu'

lemQ u,a i|yd
j.d lrk m%fNao
I.

È.á kgq iys; frdai
^ fikaáóg¾ 70-90&

II.

uOHu kgq iys; frdai
^fikaáóg¾ 50-70&

III.

flá kgq frdai

IV.

iafm%a frdai

frdai j.dj i|yd
foaY.=Ksl wjYH;d






u,a
ksIamdokhg
wjqreoao mqrdu fyd|
iQ¾hdf,dalhla wjYH
fõ' Èjd wdf,dalh meh
12 wvq yd j<dl=¿
mj;sk
ld,.=Ksl
;;a;aj wiajekak i|yd
iSudldÍ idOlhla fõ'
WIaK;ajh Èjd ld,fha§
24 0 C -28 0C w;r o rd;%s
WIaK;ajh 180 C - 20 0 C
w;r o wjYH fõ'
210
C
§
by<
ksIamdokhla
iys;
fyd|
j¾Okhla
fmkajhs'

udOH (




u;=msg mia -05
f.du fmdfydr - 04
je,s -02

zz t<suyfka lrk frdai j.djlska .=K;ajfhka Wiia u,a
,nd .ekSug b;du ÿIalrhs' ta ksid fï ms<sn| úfYaI{hska
fhdackd lrkafka by< wiajekakla iys;" .=K;ajfhka
by< frdai u,a ,nd.ekSug kï zzyß;d.drZZ ;=< j.dj
isÿúh hq;=hsZZ
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zzf,dj mqrd frdai
u,aj,g ;sfnk
ckm%sh;djh w;S;fha
isgu fkdfjkiaj
mj;skjd' fujeks
;;a;ajhla ±lsh yels
jkafka frdai u,a
iïnkaOfhkau
muKhs' wfkl=;a
lemQ u,a
fndfyduhlg
mj;skafka l,ska
l,g by< my< hk
ckm%s;djhlaZZ

mr;rh
 me<
w;r
mr;rh
fikaá óg¾ 17 la o
fma,s w;r mr;rh
fikaá óg¾ 40-50 w;r
o úh hq;=hs'
 idudkH md;a;shl fma<s
foll me< isgqjhs'
 j¾. ógrhl me< 6-7
w;r
m%udKhla
isgqjd.; yelshs'
 30x40 cm, 40x45 cm,
45x60 cm, 60x60 cm
f,i me< yd fma<s w;r
mr;rh jeä lsÍfuka
úYd, m%udKfha u,a yd
È. kgq iys; u,a ,nd
.; yelshs'

me< f;dard .ekSfï§
I.

.%dylh
mekai,l
m%udKfha úh hq;=hs'

II.

III.

IV.

me< fi!LH iïmkak
úh hq;= w;r" frda.
m<sfndaO ydks fkdjQ
me< úh hq;=hs'
me<hl wju jYfhka
l| fld< meyels m;%
hq., follaj;a ;ssìh
hq;=hs'
me<hl jhi noaO lr
udi 2-3 w;r úh hq;=hs'

me< isgqùfuka miq
mqyqKq lsÍu


me<h
isgqjd
i;s
y;rlg
miq
u,a
fmdfydÜgq ±lsh yelshs'
tajd
lv,
weghl
m%udKhlg jeä mdg
fmfkk wjia:dfõ u,a
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fmdfydÜgqj bj;a l<
hq;=hs' ^fuys§ m;% bj;a
fkdfldg fmdfydÜgqj
muKla bj;a l< hq;=hs&
u,a
fmdfydÜgqj,g
my<ska md¾Yaúl wxl=r
j¾Okh jkafka kï
tajd bj;a l< hq;=hs'
md;a;sh i;s follg
jrla udOH nqre,a lsÍu'
j,a frdai w;= j¾Okh
bv fkdÈh hq;=hs'

fmdfydr fh§u
me<h isgqjd Èk 7-10 muK
tkï"
r;=mdg
o¿
ouk
wjia:dfõ§
my;
i|yka
fmdfydr ñY%Kh me<hlg .%Eï
10-15 muK fhÈh hq;=hs'
wefudakshï i,afmaÜ - 2
á%m,a iqm¾ fmdiafmaÜ -2
ñhqf¾Ü T*a fmdgEIa -1

u,a msmSu wdrïN l< úg
wefudakshhï i,afmaÜ -2
á%m,a iqm¾ f*diafmaÜ -3
ñhqf¾Ü T*a fmdgEia 7

m<uq u,a fk<Su
ìï
uÜgfï
w;=j,
u,a
fk<Sfï§ m%Odk lf|a isg m;%
mylg ^05& by<ska lemSu isÿ
l< hq;=hs' lemqu b;d ;shqKqj
we,hg lemsh hq;=hs' lemqu
wxl=rhg fikaáóg¾ 01la muK
by<ska úh hq;=hs'

wd¾' tï' ohdkkao
lDIsl¾u WmfoaYl fnda.yl=Uqr ^ lDIs mqj;a - W!j
lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j&

[Date]

48

ld,dka;rhla mqrd wfma
f.j;af;a wksjd¾hfhka ;snQ
m,;=rla jQ zfmarZ j¾;udkfha§
ckm%sh m,;=rla jf.au ,dN
,eìh yels j.djla njg
m;afj,d ;sfnkjd'
wkqrdOmqrh" mq;a;,u we;=¿
Èia;%slal lsysmhl fï jk úg
jHdmdßl uÜgñka fmar j.dj
chgu flfrkjd' fï ;;a;ajh
;=< miq.sh ld,fha mdr È.g
wf,ú l< mq;a;,fï lsf,da
fmarj,g wu;rj wkqrdOmqrfha
fmar;a fjf<|fmd<g weú;a
;sfnkjd' wkqrdOmqrhg wdikak
mdr fomi wo fï fmar wf,ú
lrk ;eka nyq,j ±lsh yelshs'
fmar wdydruh jYfhka jf.au
T!Iëh .=Kfhkq;a wkQkhs
lsh,d wfma ck;dj ±kf.k
ysáhd' ta ksid ;uhs f.j;af;a"
úfYaIfhka f.ñ÷f,a fmar .yla
isgqjkak
Tjqka
wu;l
fkdlf<a' ta jf.au ;uhs uq¿
rfÜu ,÷ le,Ej," nvjeáj,
fmar j¾. /ila ;snqKd'
je,sfmar" weUq,a fmar" meKsfmar"
r;=fmar" iqÿfmar ta w;r
bÈßfhkau isáhd'
fmar ks;r ks;r ±lal;a" lEj;a
fndfyda
fofkla
fmarj,
.=Kd.=K ksjerÈj okakjdo
lshk tl kï ielhs' ta ksid
fndfyda jeäysáfhda úfYaIfhka
l=vd <uqkag fmar lEug fokak
ue,snjla olajkjd'
zzcïUq" cïn," fmar jrld - mqxÑ
<uhska lEu krldZZ lsh,d
fmdämfya
WmfoaYkd;aul
lúhl=;a ;sfnk ksid fï
;;a;ajh wfma jeäysáhkaf.a
ysf;ka
myiqfjka
neyer
fkdjk nj;a meyeÈ,shs'
fmar m,;=rla fukau T!IOhla
ksid zld¾hnoaO wdydrhlaZ f,i
ye¢kafjkjd' fmarj, ri j¾.
lsysmhla ;sfnkjd' meKs ri"
;s;a; ri" lyg ri" weUq,a ri
fï w;r ;sfnkjd'

T!Iëh .=Kh

ri
.=K
imsß
fmar
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fmarj, my; i|yka fmdaIl
mod¾: wvx.= nj úoHd;aulj
fidhd f.k ;sfnkjd'









úgñka" Lksc ,jK yd
frda.
we;s
lsÍug
úreoaOj
l%shdlrk
m%;sTlaIsldrl
nyq,
jYfhka ;sfnkjd'
fmar .%Eï 100l
wdydruh ;ka;= .%Eï 5'4
úgñka" B1 B2 B3 B11
úgñka E iy úgñka K
Leucopene,
Lutein,
crypoxanlhin
kue;s
m%;sTlaIsldrl'
le,aishï"
hlv"
ue.akSishï"
iskala"
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fmdgEishï" fif,kshï
hk fmdaIl mod¾:
nyq,
jYfhka
;sfnkjd'

fï f,vj,g
fmar
Èj Tiqjla










ms<sld
je<elaùfï
.=Kh fmar i;=hs
frda.j,g
Tfrd;a;=
§fï Yla;sh fyj;a
m%;sYla;slrKh
j¾Okh lrhs'
;reK
fmkqu
/lfokjd'
Èhjeähd frda.Skag uola
meiqKq fmar b;du;a
.=Kodhlhs'
fmarj, wdydruh fl¢
nyq, ksid"
u, noaOh j<lajkjd'
wka;%.;
ms<sld
j<lajkjd'
w¾Yia frda.Skag b;d
ys;lrhs'






ifï ms<sld we;sùu
j<lajkjd'
fiïm%;sYHdjg b;du
.=Kodhlhs'
fmar fld< ;eïnQ c,h
;=jd, msßisÿ lsÍug
.=Kodhlhs'
fmarj, fmdgEishï kï
Lksc,jK
nyq,hs'
tneúka yDo frda.Skag
yd wêl reêr mSvkh
we;s frda.Skag ys;lrhs'





fmar wdydrhg
.; yels l%u
wms fndfyda fofkla yqrefj,d
;sfnkafka
fmar
wuqfjkau
lkak' ta;a fmar wdydrhg .;
yels ;j;a l%u /ila ;sfnkjd'
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fmarj, zfldm¾Z kue;s
Lksc,jK nyq,hs' th
r;=
reêr
ffi,
ksIamdokh jeä lrkjd'
f,a ysÕlu j<lajkjd'
fmar ks;r wdydrhg
.ekSu
ksid
wêl
;rndrej wvq fjkjd'

i,dohla f,i - meiqKq
wuq fmar ¨Kq" wuqñßia"
¨Kq" foys" .ïñßia" wn"
fmd,alsß oud idod.;a
i,doh'
fmar îu - b÷Kq fyda
meiqKq fmar wUrd c,h
ñY%lr iSks oud îula
f,i mdkh b;d rij;a'
fuh fmrd îu iqÿiq
keye'
fmar cEï - fmar jdrh
wêl ld,fha§ fmar cEï
fyda páks jYfhka o
myiqfjka ilid .;
yelshs'

wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j"
uOHu m<d; úiska ksl=;a
l< m;%sldjla weiqßKs'
[Date]
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zzY%S ,xldj
lDIsld¾ñl rglaZZ lsh,d wms
lshkafka fndfydu
wNsudkfhka' ta wjqreÿ oyia
.Kkla mqrd wLKavj wms
lDIsl¾udka;fha kshe,S isák
ksidu muKla fkdfjhs fï
lDIsld¾ñl b;sydih wfma
ixialD;sh" b;sydih njg o
mj;aj ;sfnk ksihs' zzjejhs od.enhs" .uhs - mkai,hsZZ
lsh,d wms uy;a Nla;sfhka
lshkafka fï fm%!v b;sydih
.ekhs'
wfma lDIsld¾ñl ixialD;sh
f,dalfha
fjk;a
merKs
lDIsld¾ñl
ixialD;sj,ska
meyeÈ,sj fjkia jkafka fya;=
lsysmhla ksidh' tlla wfma
úYsIaG jdß moaO;sh' Y%S ,xldfõ
jdß ixialD;sh w;s úYsIaG tlla
nj kQ;k jdß úoHd{fhda

lgqf.g .sh
wfma lDIsld¾ñl
fuj,ï
wújdofhka ms<s.kakjd' wfma
jeõj, ìfidafldgqj" fidfrdõj
ta úYsIaG;ajh kQ;kfha mjd
f,djg y~.d lshkjd' ta jf.au
;uhs lDIsl¾udka;h yd ne÷Kq
úYsIaG yd ks¾udKYS,S iÔù
ixialD;shlg wms ne¢ isákjd'
ixys|" w¨;a iy,a ux.,Hh"
lu;a NdIdj fï w;r by<skau
;sfnkjd' fï iÔù lDIs
ixialD;sh jvd;a yrj;a lsÍug
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ta ne¢ lDIsld¾ñl WmlrK yd
fuj,ï o m%n, wdldrfhka
fya;= jqKd'
wjqreÿ oi oyia .Kkla fïjd
f.dùka iuÕ wmQre iyÔjkhla
mj;ajd
.;a;d'
Tjqkaf.a
f.!rjhg fukau wNsudkhg o
fya;=jla jqKd' ta;a kQ;k;ajh
iuÕ fï lDIsld¾ñl WmlrK
yd fuj,ï lgqf.g muKla
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iSud fjñka ;sfnkjd' mßirhg"
ixialD;shg muKla fkdfjhs
fmdÿck
ú{dkh"
ks¾udKYS,S;ajh mqnqÿ l< fï
WmlrK Ndú;fhka bj;a ùu
iuÕ jvd;a iY%Sl hq.hl
ne£fuka o wms ÿria fjkjd' tal
yßhg mrïmrdfjka" jßf.ka
wE;a fjkakd jdf.a jevla'
zf.dúck;dZ fï ,smsfha wruqK
jkafka wfma Ndú;fhka bj;aj
.sh fyda bj;a fjñka mj;sk fï
idïm%odhsl
lDIsld¾ñl
WmlrK yd fïj,ï .ek Tnj
±kqj;a lsÍuhs'
l,,a fmdarej
l,,a ,shÈ uÜgï lsÍu msKsi
.jhka ,jd woaojkq ,nk
fuj,ula ;uhs zl,,a fmdarejZ
lsh,d lshkafka'
w;a fmdrej
l,,a l< ,shÈ uÜgï lsÍug
;uhs zw;a fmdrejZ Ndú; lf<a'
fïl w;a fuj,ula jYfhka
ie,flkjd'
zlr
fmdarejZ
lsh,;a we;eï m<d;aj, fïlg
lshkjd'

isxy, W±,a,

ne; fmdarej

iqoaof.a zlsUq,dZ W±,a, tkak
wjqreÿ oyia .dklg biair
isxy, f.dúfhda f.dú;ekan;a
lf<a zisxy, W±,af,kaZ' wvi|
;,hlska hq;a fï isxy, W±,a,
kshr" jlalv" lu; jdf.a ;eka
/ySug fhdod .;a;d' isxy,
W±,a,g wu;rj zmqrka W±,a,Z
zzfofï W±,a,Z zziuk, W±,a,Z
wdÈ jYfhka wfma me/Kafkda
Wo¿ j¾. 16la muK Ndú;
lr,d ;sfnkjd'

luf;ys
ne;
tla;eka
lsÍug$rdys lsÍug Ndú; l<
fuj,ula'

jma fmÜáh
ù jemsÍu i|yd zjma fmÜáhZ
fhdod .;a;d' fï i|yd zjg
fmÜáhZ lsh,;a lshkjd'
mU w;a;
lu;a ìu we;=.Efõ zmU
w;af;ka zmUZ lshk ñá >kj
jefvk m÷re úfYaIhla' ^fïjd
yg .kafka .d,g zzmU .df,a
meg¨Kq kßhd jdf.aZ& mU w;a;
idod .;a;d' ls;=,a fl¢;a fï
i|yd fhdod f.k ;sfnkjd'
zuy/jq,dZ z,flda,shZ lsh,;a
we;eï m<d;aj, lshkjd'
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lgqudk;a;
/,auevqjï
bj;a
lsÍug
zlgqudk;a;Z fhdod .;a;d'
lgqms," fonr jeks w;=b;sj,ska
;uhs fuh iod.;af;a'
Wl=Kq ±;a;
f.dhï uäk úg uevqjï
weúiaiSug zWl=Kq ±;a;Z Ndú;
l<d' fuh weojqKq w.la we;s ,S
lene,a,la' z±;s f.dúhdZ zzWl=Kq
,ShZ zf.dú ,ShZ z±;sj;Z hk
kïj,skq;a fï Wl=Kq ±;a;
ye¢kafjkjd'
Wl=Kq
±;a;
f.dm¨
foúhkaf.a
flúg
jYfhka o we;eï m<d;aj,
ie,flkjd'
l=,a,
l=,a, uq¿;ekaf.hs o Ndú; l<
WmlrKhla' .DyKshka úiska ù
fmd<d .ekSu i|yd Ndú; l<d'
lu;a
NdIdfjka
l=,a,g
lshkafka
zh;=rZ
lsh,d'
h;=r$l=,a, Ndú; lf<a ne;
iq<x lsÍu i|ydhs'
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yqïudr fmÜáh
fl;g zjEou ^wdydr$ weUq,&
f.k hk fmÜáhg zyqïudr
fmÜáhZ
lsh,d
lshkjd'
ngfmd;=" mka wdÈfhka fuh
;kd .kakjd'
w;=,a m;
flf;a§ weUq, .ekSug zw;=,a
m;Z
fhdod
.;a;d' fuh
mkaj,ska úhQ zfldaäm;Z jeks
WmlrKhla' flfi,a fld<$
fk¿ï fld< w;=,a m; u;
;ndf.k weUq, nq§u isÿ jqKd'
l=re wäh
fuh;a flf;a§ weUq,$jEou
nq§ug
Ndú;
l<
n÷ka
úfYaIhla' fuh Wvelalsh jeks
yevyqrejla .kakjd' fï u;
rUm;a" fku¿m;a ;nd fndlgq
lt jEoï fnod .ekSuhs isß;'
jdx m;=,a
fyaka f.dùka w;r iq,N Ndú;
jqKd' fyafka j,a fldgk úg
fomfhys ,d.;a iï len,s
folg ;uhs zjdx m;=,a Z lsh,d
lsõfõ' lgq" u.=re wekSfuka
fom;=,a /l .ekSu ;uhs jdx
m;=f,ka n,dfmdfrd;a;= jqfKa'
fhd;= l|
c,h nei fkdhk l=Uqre
,shÈj,ska c,h bj;a lsÍug yd
c,h wvq ,shÈj,g c,h
,nd§ug zfhd;= l|Z Ndú; l<d'
fhd;= l| ks¾udKh lf<a
±jfhka' l;srhla ne| tys
/yeka oud t,a,d fhd;= l|
moaoñka c,h neyer l<d'
Èhfyd,auk
f.dhu lsß jefok fldg
l=re,a,ka" ydjqka jeks i;=ka
ksrka;rfhka
l=Uqrg
lvd
jefokjd' fï ldf,g l=re,a,ka
t,ùu jdf.a is,a,r jev
mejrefKa mqxÑ orejkag' ta
w;f¾ j.dj md¿ lrk fï

c,h Wv mqrelg
h<s;a msfrk ksid
fï l%shdj,sh
È.ska È.gu isÿ
fjkjd'
c,fyd,aufka
ioaoh jeälr
.kak wfma
f.dúfhda fyd|
Wml%uhla Ndú;
l<d' ta WK
ngfha hg mqrel
my<g m,d
;Srejla bj;a
lsÍuhs'
Èhfyd,aufka fï
ioaoh wyqKu
lsisu if;la l=Uqr
me;a; m<df;a
wefõ keye'
l=re,a,ka" ydjqka m<jd yßkak
wfma
f.dúfhda
wmQre
WmlrKhla ks¾udKh lr
.;a;d' talg ;uhs zÈhfyd,aukZ
lsh,d lshkafka' mqrela folla
;sfhk WK nghla fï i|yd
fhdod .;a;d' fuys§ ueo .eghg
my; WK mqrel B<Õ .egh
olajdu .kq ,enqfõ my;
fldgfia nr jeäùu i|ydhs'
ueo .eghg by<ska mj;sk
fldgi
újD;j
mj;sk
wdldrhg WK ngh uola by<ska
lmd .kakjd' ta c,h msrùu
i|ydhs' ueo .egh háka mqrel
isÿre lr,d ta ueÈka yria
fldagqjla odkjd' tal n,jq
folla u; r|jkjd' fï
wdldrfhka
iod
.kakd
c,fyd,auk l=Uqf¾ c, myrla
yria lr,d mS,a,lska c,h .,d
yef,k ;ekl wgjkjd' Bg
miafia WK ngh háka l¨
.,la ;nkjd' ta l¨ ., u;g
WK ngh m;s; fjk wdldrhg'

mqrelg c,h msreKq úg ta
fldgi nr fjkjd' ta ksid ta
fldgi md;a fjkúg ta ;=<
;snqK c,h bj;a fjkjd' ta
iu.u WK ngfha my< fl<jr
nßka jeä ksid wdmiq lerlS
;enQ .,u; yefmkjd' túg
WK ngh .f,a je§fuka úYd,
Yíohla msg fjkjd'

Èhfyd,auk l%shd;aul jkafka
fufyuhs' ±ka WK ngfha by<

wmamsä
,E,a,;a
l=Uqf¾
wiajekakg ydks lrk i;=ka
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c,h Wv mqrelg h<s;a msfrk
ksid fï l%shdj,sh È.ska È.gu
isÿ
fjkjd'
c,fyd,aufka
ioaoh jeälr .kak wfma
f.dúfhda
fyd|
Wml%uhla
Ndú; l<d' ta WK ngfha hg
mqrel my<g m,d ;Srejla bj;a
lsÍuhs' Èhfyd,aufka fï ioaoh
wyqKu lsisu if;la l=Uqr
me;a; m<df;a wefõ keye'
Èhfyd,aukg we;eï m<d;ajj,
zÈh fv.rhZ zÈh ÿkakZ lsh,;a
lsjqjd'
wmamsä ,E,a,
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m<jd yeÍu i|yd fhdod.;a
idïm%odhsl
fuj,ula'
wfma
me/Kakka wmamä
s
,E,a, idod
.;af;a fufyuhs' WK o~qjla
f.k tla fl<jrla W,alr
luf;a isgj
q kjd' tys by<
fl<jr m;=rla kÕd th woaod
.eiaiQ úg y~la kefÕkjd' fï
y~gg i;=ka ìh jqKd'
±;s nUrh yd .,a ÿkak
fuh;a l=Uqfrka i;=ka m<jd
yeÍu i|yd Ndú; l< idïm%odhsl
fuj,ula' fïjd ;kd .;af;a
wjg mßirfhka ,nd.;a ±j
Ndú;fhka'
/yeka
f.dú lghq;= úúOhs' ta i|yd
úúOdldrfha ,kq iy /yeka j¾.
Ndú; jqKd' fïjd ksmojd .ekSug
zlsß je,a" fn,s mÜgd" fmd,a
mÜgd" ouqKq mÜgd" j,a,d mÜgd"
ly je,a" nd÷rd je,a" fldfrdiai
je,a" mÜálald je,a" fldyq ,Kq
iy úúO iï j¾. Ndú; l<d'
fidlvh
zfidlvhZ
lsh,d
lshkafka
.jhkaf.a lf¾ t,a,Su i|yd
±jfhka
ks¾udKh
lr.;a
zglhlaZ jeks fohla' l=vd ±j
l|la ydrd ilia l< fidlvh
ueo t,a,d we;s f.dak wx len,s
ksid y~la kefÕkjd' túg .j
rxpqj isák biõj ±k.; yelshs'
;j,ï f.dkqkag;a fï fidlvh
t,a¨jd' miq ldf,l fidlvh
fjkqjg ms;a;, ñKsf.ä Ndú;h
werUqKd'

kÕ=,

ù fmÜá

iS iEu i|yd zkÕ=,Z Ndú; l<d'
,xldfõ kÕ=,a j¾. ;=kla Ndú;
l< nj lshfjkjd' ta znvj;a
kÕ=,Z zzfldl= kÕ=,Z iy
zzfld;auf,a kÕ=,Zhs'

ù
fmÜáj,g
fudkrd.,
m%foaYfha
zlv.uZ
lsh,d
lshkjd' fõje,aj,ska ù fmÜá
ks¾udKh l<d'

kÕ=,l fldgia wgla ;sfnkjd' ta
ksuqka l=re,a,d" ksuqka w;" m¿
wefKa" jla w;a;" yS je," kÕ=,a
by ^ly,sh&" fldfjla fldfÜ
iy úh.yZ hk fldgia wghs'
fld;auf,a kÕ=f,a fï wg wx.hg
wu;rj z kjl,hs;a;Z hkqfjka
fldgilao ;sfnkjd'

úh.y
kÕ=f,a kÕ=,a by ^ly,sh& w.
.jhka fofokd ne£u i|yd
Ndú; lrk yria ,Sh zúh.yZ
lsh,d y÷kajkjd' th kÕ=,a by
yd n¢kq ,nkafka fmd,a mÜgd
j,ska' zúh.fya neka|d jdf.a Z
lsh,d lshk ck lshufkka
meyer yeßh fkdyels j.lSula
bÕs flfrkjd'

wiajekak .nvd lsÍug
.kakd WmlrK
ó;dj
ÿïnr ù fmÜá úfYaIhla zó;djZ
lsh,d lshkjd

lgq mek
j,mfka m%foaYfha ù ouk u¿
úfYaIh zlgq mekZ lsh,d lshkjd'

uq;a;d u,a,
mia fhdÿka fldarf<a ù .nvd
l< úYd, u,a,g zzuq;a;d u,a,Z
lsh,d lshkjd' zmg u,a,Z
lsh,;a Ndú; fjkjd'
lr;a; u,a,
mkaj,ska úhd .kakd ,o Wi
ySka u¨ úfYaIhla' Ndú; lf<a
lr;a;j, ;nd ù f.k hdu
i|ydhs'
ìiai
ù .nvd lsÍu i|yd Ndú; l<
iq,Nu l%uhhs' ljdldr f,i
iels,a, .id" jy<la fhdod geï
u; bÈlrkjd' fuh t<suyka ù
.nvdjla' ±ä iïm%odhka iy j;a
ms<sfj;a wkqj ìiai Ndú;
lrkjd'
ìiaig
w¨;a
ù
mqrjkafka Wäka' my< we;s
isÿfrka mrK ù t<shg .kakjd'
wo;a rcrg m<df;a we;eï
.ïj, ±lsh yelshs' fi!Nd.Hh"
iY%Sl;ajh
ìiai
;=<ska
ksfhdackh fjkjd'
wvq ùÈ - ù .nvd lrk wgq tl
hdhg jy< fhdod ;ekQ úg zwgq
ùÈhZ lsh,d lshkjd'

merKs lsreï iy ñkqï

lgqf.g .sh wfma lDIsld¾ñl fuj,ï

ke,s 4 - ,dia 1hs
,dia 4 - fnr 1hs
,dia 10 - mE,a 1hs - u¨ 1hs ^
l=reKs 12&
mE,a 4 - wuqKq 1hs
ud¾áka úl%uisxy ck
fl!;=ld.dr w;afmd; wiqßKs'

ilia lf<a

kqrdKs f;kakfldaka

f.dúck;d 2017 iema;eïn¾
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